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Carta do Cacique Seattle ao Presidente Norteamericano, 1854
[...]
Isto sabemos: a terra não pertence ao homem;
o homem pertence a terra.
[...]
Onde está o arvoredo? Desapareceu.
Onde está a águia? Desapareceu.
É o final da vida e o início da sobrevivência".
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RESUMO
De acordo com o investigado no presente trabalho, com fundamento em doutrina
especializada e em exemplos práticos disponíveis, constata-se que os povos indígenas
buscam oportunidades de se desenvolverem de forma a produzir modos tradicionais e
não-tradicionais de subsistência. Dessa forma, diante da potencialidade turística, o
turismo nos territórios dos povos indígenas apresenta-se hoje como alternativa de
desenvolvimento social e econômico. Em face disso, emerge a necessidade de uma
efetiva proteção nos territórios dos povos indígenas contra a exploração de atividades
nocivas e até mesmo destrutivas, como as atividades de mineração. Por essa razão que
o aproveitamento da potencialidade turística impõe uma regulação de natureza
jurídica, sujeita a fundamentos que respeitem as particularidades dos povos indígenas.
A regulação jurídica tem a função de impedir um tipo de desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo baseado em um consumo tendencialmente
voltado à descaracterização cultural local, por estar focado exclusivamente no
entretenimento. Assim, pretendida regulação jurídica consiste em fator essencial e
decisivo para um desenvolvimento sustentável, por meio do turismo nos territórios dos
povos indígenas. Essa regulação jurídica impõe o dever para os atores envolvidos nas
práticas turísticas, como exemplos, a empresa turística e os turistas, de respeitar um
plano de desenvolvimento. Esse plano denomina-se plano ecoculturalmente adequado
e tem como meta defender os territórios, os recursos ali encontrados e as suas
características peculiares, bem como assegurar o direito de os povos indígenas
praticarem e revitalizarem suas tradições e costumes culturais de modo a atender à sua
autodeterminação. A regulação jurídica impõe, também, o dever para os agentes
públicos responsáveis pela administração do turismo de estabelecer regras claras de
conduta para visitação. Essas regras devem estar em conformidade com as
determinações impostas pelos povos indígenas. Desse modo, as regras claras de
conduta para visitação incluem sinalização de informação ou regramento interno que
apresente mensagens educativas e até mesmo mensagens imperativas, com proibições,
interdições e regulamentações de conduta. Em caso de desrespeito às regras de conduta
para visitação, os infratores deverão arcar com as consequências de seus atos. Tais
deveres são fundamentais para esse tipo de desenvolvimento, a fim de condicionar o
acesso e a utilização racional dos territórios e recursos pelas práticas turísticas. E em
alguns casos específicos, os deveres deverão garantir a intocabilidade de determinados
locais, considerados sagrados, uma vez que as práticas turísticas deverão interferir o
mínimo possível na rotina diária desses povos. Por derradeiro, a regulação jurídica
contribui para assegurar a qualidade de vida dos próprios povos indígenas e os
benefícios sociais, econômicos, ambientais e culturais provenientes desse tipo de
desenvolvimento socioeconômico.
PALAVRAS-CHAVES: Turismo; Territórios dos povos Indígenas; Desenvolvimento
socioeconômico; Plano de desenvolvimento; Direito à livre determinação.
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ABSTRACT

According to the researcher in the present study, based on specialized doctrine and
practical examples available, it is observed that indigenous peoples seek opportunities
to develop in order to produce traditional and non-traditional ways of subsistence.
Thus, in view of tourism potential, tourism in the territories of indigenous peoples
presents itself today as an alternative of social and economic development. As a result,
the need for effective protection in the territories of indigenous peoples against the
exploitation of harmful and even destructive activities, such as mining activities,
emerges. For this reason, the use of tourism potential imposes a legal regulation,
subject to foundations that respect the particularities of indigenous peoples. Legal
regulation has the function of preventing a type of socioeconomic development by
means of tourism based on a consumption tendentially focused on the local cultural
decharacterization, since it is focused exclusively on entertainment. Thus, intended
legal regulation is an essential and decisive factor for sustainable development,
through tourism in the territories of indigenous peoples. This legal regulation imposes
the duty for the actors involved in tourist practices, such as the tourist company and
tourists, to respect a development plan. This plan is called an eco-culturally
appropriate plan and aims to defend the territories, the resources found there and their
peculiar characteristics, as well as to ensure the right of indigenous peoples to practice
and revitalize their cultural traditions and customs in order to attend to their selfdetermination . Legal regulation also imposes a duty on public officials responsible for
the administration of tourism to establish clear rules of conduct for visitation. These
rules shall be in conformity with the determinations imposed by the indigenous
peoples. Thus clear rules of conduct for visitation include information signaling or
internal regulation that presents educational messages and even imperative messages
with prohibitions, prohibitions, and regulations of conduct. In case of non-compliance
with the rules of conduct for visitation, offenders should bear the consequences of their
acts. These duties are fundamental for this type of development, in order to condition
the access and the rational use of the territories and resources by the tourist practices.
And in some specific cases, the duties should guarantee the untouchability of certain
places, considered sacred, since tourist practices should interfere as little as possible in
the daily routine of these peoples. Ultimately, legal regulation contributes to ensuring
the quality of life of indigenous peoples themselves and the social, economic,
environmental and cultural benefits derived from this type of socioeconomic
development.
KEY-WORDS: Tourism; Territories of Indigenous Peoples; Socioeconomic
development; Development plan; Right to self-determination.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objeto principal o estudo do desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas. Para além de
ser um desenvolvimento meramente econômico, o turismo nos territórios dos povos
indígenas pode ser também um dos propulsores de desenvolvimento social. É isso que
se procurará demonstrar ao analisar que, entretanto, os anseios turísticos dos mais
variados (desde os dos profissionais do turismo até os dos turistas) podem entrar em
rota de colisão com os direitos dos povos indígenas receptores do turismo, o que tende
a afetar negativamente a integridade dos territórios ancestrais, como áreas
ecologicamente sensíveis, e a integridade cultural desses povos. Entende-se que brota,
como desafio premente, a necessidade de se aprimorar uma forma responsável de
possibilitar o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos
povos indígenas, compatível ora com o princípio do desenvolvimento sustentável, ora
com o direito à livre determinação, como direito alicerce do bem viver dos povos
afetados. Tal desafio conduz, naturalmente, a reflexões críticas. Isso porque se esse
desenvolvimento socioeconômico não for controlado e não for amparado
normativamente, pode gerar poderosos e perigosos efeitos negativos ambientais e
socioculturais nos locais de acolhimento do turismo, atingindo invariavelmente as
comunidades receptoras. Nessa conjectura, os pontos fracos e as ameaças serão
maximizados, e os seus pontos fortes e oportunidades serão minorados ou até mesmo
anulados.
Um desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios
dos povos indígenas requer um desenvolvimento autêntico. Só existe um
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas, sob o viés de sustentabilidade, se esse desenvolvimento for mais do que
uma opção de sobrevivência material econômica.
Para tanto, a apresentação do fenômeno turístico possibilitará, num primeiro
momento, compreender os dilemas do turismo, como propulsor de desenvolvimento
socioeconômico, e essa apresentação evidencia-se aqui como indeclinável.
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Assim, a respeito do fenômeno turístico, é fundamental destacar que o
turismo é o quarto setor de exportação de bens, atividades e serviços no mundo, sendo
ultrapassado apenas pelos mercados de combustível, de produtos químicos e de
automóveis. Avalia-se que ele será responsável por um crescimento de 4,2% ao ano
das exportações mundiais, entre 2015 e 2025, de acordo com a World Travel & Turism
Council.
Trata-se de uma atividade econômica dinâmica. Tal dinamicidade deve-se à
sua notável capacidade de resistir a momentos de instabilidade econômica e social,
momentos estes representados por recessões econômicas, movimentos de ameaça à
paz, ameaças à segurança internacional e situações de pandemia.
O que ocorre é que, embora o consumo turístico em âmbito global – ainda
que diante de situações adversas – tenha o potencial de movimentar bilhões de dólares,
os momentos de instabilidade econômica e social refletem negativamente
(principalmente) nos destinos turísticos afetados. Isso porque, em termos de procura,
durante e após tais momentos de recessão, muitos visitantes perdem o interesse nesses
locais, devido, por exemplo, a uma quebra de confiança. Com isso e considerando os
destinos turísticos afetados, há retrações de fluxo de turistas e, muitas vezes, esses
locais de acolhimento do turismo sofrem estagnação, afetando o seu ciclo de vida. Em
2009, por exemplo, os resultados globais revelaram uma retratação da procura, devido
a diversos fatores, como a crise financeira, desemprego galopante, precariedade no
emprego, congelamento de salários, restrições ao crédito, instabilidade nos preços do
petróleo e das matérias-primas, bruscas flutuações cambiais, aumento dos déficits
públicos, as incertezas da pandemia da Gripe A, a contribuição das tensões políticas,
das ameaças do terrorismo, das catástrofes ambientais e, muito importante, da própria
mão da natureza.
Todavia, tais momentos não infirmam ou invalidam a magnitude do
turismo. Ao contrário disso, as chegadas de turistas internacionais são ainda
expressivas nos diversos países, crescendo anualmente. Estima-se que o seu
crescimento possa alcançar mais de 3,8% ao ano, entre 2010 e 2020, em âmbito
mundial, segundo a World Tourism Organization.
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A importância do turismo para a sobrevivência econômica de muitos países
pode ser classificada como indispensável. Há países desenvolvidos e, em especial,
países em via de desenvolvimento que dependem sobremaneira do turismo, haja vista
que essa atividade desempenha um papel cada vez mais importante para as suas
finanças internas. Desse modo, em 2014, o turismo gerou cerca de 276 milhões de
empregos no mundo, que incluem aproximadamente 105 milhões de empregos diretos
e de 171 milhões de empregos indiretos. Estima-se que o turismo gerará cerca de 356
milhões de empregos em 2025, que incluem aproximadamente 140 milhões de
empregos diretos, de acordo com dados fornecidos pela World Tourism Organization.
Embora a doutrina tradicional do turismo entenda que essa atividade possa
ser conhecida como a “indústria sem fumaça”, nos dizeres de Krishan K. Kamra,
expressão que caracterizou o turismo como sendo uma atividade econômica altamente
rentável para os países, em especial para os países desenvolvidos, com menos agressão
ao meio ambiente, se comparado com as atividades transformadoras de maior impacto,
entende-se que é equivocado chamar o turismo de indústria. Isso porque, como disse
Carson L. Jenkins, o turismo não possui a função de produção formal denotada pelo
termo, e também não produz resultados que possam ser fisicamente medidos, como no
caso da agricultura (toneladas de trigo) ou de bebidas (litros de uísque).
Em todo caso, o turismo não se esgota em uma simples atividade industrial,
podendo ser considerado como um fenômeno multifacetado, de acordo com Chris
Cooper.
Isso se dá pelo fato de exercer na economia mundial várias funções
relevantes (e.g.: gerar arrecadação de tributos aos Estados receptores), além de ostentar
o status de atividade que tem o potencial de desempenhar importante papel de
utilidade social, destacando-se os aspectos culturais e educativos do turismo.
O fato é que essa atividade, se conduzida responsavelmente, pode gerar
benefícios à população afetada direta, indireta, mediata ou imediatamente pelas
práticas turísticas. Trata-se de benefícios associados à proteção, preservação e
valorização dos bens culturais de áreas rurais e urbanas, assim como à preservação, ao
respeito e ao fortalecimento da autenticidade e genuinidade da cultura local e de
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valores sociais. A utilidade social do turismo pode ser percebida desde o olhar do
turista para um monumento histórico no destino turístico até os passeios em locais
culturalmente sagrados.
Com relação ainda à utilidade social do turismo, é cediço que um dos seus
mais importantes aspectos é o educativo. Isso significa que o turismo tem a
potencialidade social de promover a formação de atores-chave social, cultural e
ecologicamente responsáveis. Sendo assim, os turistas, como atores imprescindíveis,
não devem ser meros espectadores e consumidores de bens culturais e ecológicos. Ao
contrário disso, eles devem ser parceiros e utilizadores racionais de bens. De fato, o
turismo pode estar a serviço da educação ambiental e cultural e difundir direitosdeveres dos atores-chave, especialmente dos turistas.
Contudo, cabe, desde já, salientar que o potencial no desempenho de
utilidade social, especialmente no tocante aos aspectos culturais e educativos do
turismo, só será real, se o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
estiver direcionado a conceber ações educativas. Entende-se que tais ações podem
promover especificadamente, para além da sensibilização, a responsabilidade
ambiental e a sociocultural.
Dentro do quadro da utilidade social, o potencial social do turismo é
enorme e relevante. Isso porque ele pode ser também um valioso instrumento de
contribuição, se bem conduzido, para a redução ou pelo menos para o alívio da
pobreza. O turismo pode oportunizar a concepção de medidas de promoção à educação
e à capacitação das pessoas e comunidades locais pobres, rurais e urbanas, em todo o
processo produtivo da cadeia do turismo, bem como a criação de organizações
socioeconômicas comunitárias ou solidárias para as comunidades locais e pobres. A
realidade é que nos últimos anos, muitas práticas têm procurado utilizar o turismo para
combater a pobreza, embora se dê ainda pouca importância aos efeitos negativos do
turismo na vida das comunidades pobres envolvidas, que incluem reflexos sociais,
econômicos, culturais e ambientais, atuais e futuros.
Não se pode deixar de citar também que, atrelada à utilidade social do
turismo, está a utilidade individual que pode ter para cada ser humano. Essa utilidade
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individual refere-se ao prazer interno que relaxar, divertir-se e autoaprimorar-se por
meio das viagens turísticas oportuniza aos indivíduos.
Assim, o turismo, ainda em uma perspectiva restrita, constitui um meio pelo
qual as pessoas ou os grupos utilizam-se das suas férias ou de seu tempo fora do
trabalho, para se deslocarem de sua residência habitual para viajarem para o repouso e
lazer. Nessa linha, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, reconhece
que todos têm o direito ao repouso e lazer, inclusive à limitação razoável das horas de
trabalho e às férias periódicas. Dentro da expressão “repouso e lazer” podem ser
inseridas as viagens turísticas para conhecer novos lugares, angariar conhecimentos e
expandir as culturas locais; eis a essência prática individual do turismo, que permite ao
ser humano insuflar seu cabedal de conhecimento e cultura. Por meio do turismo, o
indivíduo pode enriquecer aspectos imateriais do atributo da dignidade da pessoa
humana, quais sejam o intelecto, a cultura, o conhecimento e o prazer em ampliar seus
horizontes visuais.
Na mesma linha da Declaração acima citada, há os dois Pactos
complementares de Nova York, de 1966. O Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais estabelece que os Estados signatários tenham o dever
de garantir o descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e as férias
periódicas pagas, bem como a remuneração dos feriados. E o Pacto Internacional sobre
os Direitos Civis e Políticos preceitua que todas as pessoas são livres de deixar
qualquer país, inclusive o próprio.
O certo é que o repouso e o lazer são necessidades dos indivíduos. Por
conta disso, por um lado, o turismo hoje, como menciona Anabela Figueiredo
Machado Monteiro, foca-se “na renovação constante do indivíduo e da sociedade,
numa economia de experiência”. Concorda-se com a referida autora sobre o turismo na
atualidade (ou melhor, na era pós-moderna). Para ela, o turismo dito da era pósmoderna é um turismo de expectativas, cada indivíduo procura satisfazer uma
necessidade intrínseca articulada com a extrínseca.
Sobre o assunto, é pertinente citar também, sobre a importância social do
turismo, a doutrina de Rui Aurélio de Lacerda Badaró, cujas ideias estão coadunadas
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com a presente introdução. Para ele, pertencendo ao mundo do lazer e da cultura, o
turismo preencheu as funções sociais múltiplas e tende a se tornar um bem primário,
ou seja, um bem que faz parte do mínimo indispensável ao homem.
Levando em conta a magnitude do turismo e a sua utilidade social, mostrase possível defender a ideia de que o turismo é uma atividade propulsora de
desenvolvimento socioeconômico, não sendo razoável centrar o turismo em um campo
restritivamente econômico e lucrativo. Há que se ir além; há que se lançar de forma
crítica para além das barreiras meramente lucrativas. O turismo não é só uma atividade
econômica que sacia objetivos individuais egoísticos sob uma ótica superficialmente
utilitarista. Por trás do turismo há uma gama enorme de potenciais sociais, ambientais
e culturais, todos eles dignificantes, que podem estender as benesses do turismo para
um rol maior de envolvidos. Não é à toa que a Organização das Nações Unidas (ONU)
e suas agências especializadas, em especial a Organização Mundial do Turismo
(OMT), vêm promovendo o turismo como uma atividade significativa nos níveis
internacional, nacional e local, estimuladora de desenvolvimento socioeconômico de
muitos países, encorajadora de proteção ao meio ambiente e ao patrimônio cultural,
bem como favorecedora da paz e do intercâmbio social e cultural.
Mas, quais são os dilemas do turismo como propulsor de desenvolvimento
socioeconômico? Essa indagação surge a partir do instante em que se estudam alguns
aspectos históricos, os quais serão expostos em tópico próprio no decorrer do trabalho.
Todavia, para melhor elucidar a presente introdução, alguns desses pontos serão de
imediato expostos.
Nessa linha, o turismo anda lado a lado com a evolução histórica da
humanidade, e os acontecimentos e as pessoas influenciam a compreensão desse setor.
O desenvolvimento do turismo expandiu-se significativamente e de forma
generalizada e caracterizou-se pela economia em grande escala, pela homogeneidade
ou padronização dos serviços turísticos e pela produção em massa.
A realidade é que o turismo, num primeiro momento, pode ser
compreendido como um instrumento para preencher somente o lazer das elites, mas
logo se torna uma atividade econômica com alto poder de acessibilidade às demais
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classes sociais. Apesar de o turismo ser, sobremaneira, protagonizado por visitantes
com maior capacidade econômica, há uma tendência crescente de o turismo alcançar
aqueles que têm uma capacidade econômica mais modesta. O alto poder de
acessibilidade do turismo às demais classes sociais prende-se aos diferentes interesses
dos turistas, o que suscita a necessidade de adaptações rápidas por parte dos agentes
turísticos. Segundo Badaró, tais adaptações rápidas vêm continuamente propiciando a
mercantilização do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo, atingindo
os bens ecológicos e os culturais, que se transformam, com muita facilidade, em
recursos turísticos prontos para serem consumidos.
Dessa forma, o turismo de massas passou a ser estimulado como
instrumento de desenvolvimento socioeconômico, por vezes explorador ou
mercantilizado, constituindo-se como uma atividade turística de importância crescente
para a economia, resultado do aumento da consciência, na Europa, de um mundo para
além do velho continente.
Armand e Ruiz menciona que no decorrer dos anos, houve o deslocamento
e a permanência nos núcleos receptores de um grande número de turistas, bem como o
uso excessivo e abusivo dos bens ecológicos e culturais. Os impactos negativos e
nocivos para o ambiente do local receptor e para a comunidade anfitriã passaram a ser
percebidos, mas infelizmente os impactos negativos ainda são negligenciados diante
do expressivo crescimento econômico proporcionado pelo turismo. Houve a criação e
massificação de clubes e hotéis com diversas atrações turísticas, bem como as
travessias transoceânicas favoreceram o desenvolvimento das viagens da Europa para
as Américas do Norte e do Sul, com especial destaque para os Estados Unidos da
América.
Por consequência, gerou-se um fluxo de turistas descontrolado e a sua
progressiva expansão, o que trouxe sinais evidentes de massificação do turismo,
operacionalizada, quase sempre, por um desenvolvimento insustentável.
Sublinhe-se que o turismo de massas é percebido e sentido sociocultural e
ecologicamente, no presente momento. O turismo de massas como motor de
desenvolvimento

socioeconômico

(mercantilizado)

apresenta

ainda

muita
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representatividade desde o final do século XX até os dias atuais. Esse modo de fazer
turismo, com serviços padronizados, opera ainda, em muitos destinos turísticos,
insustentavelmente. Mas, por vezes, o turismo de massas, como motor de
desenvolvimento socioeconômico mercantilizado, impulsionou, paradoxalmente, nos
dizeres de Barros, um reforço do nível local.
Com isso, em um contexto de associações e múltiplas interdependências, os
turistas, com motivações e necessidades peculiares, passam a exigir práticas turísticas
distintas, com produtos diferenciados e específicos.
Então, finalmente, o turismo chega à era da pós-modernidade. E se
caracteriza pelo desenvolvimento de novas modalidades de turismo, principalmente
em nível regional e local, associadas a interesses múltiplos.
A trajetória recente do turismo nos territórios dos povos indígenas, como
uma modalidade alternativa de turismo e como instrumento de desenvolvimento
socioeconômico, tem sido, sobremaneira, resultado das transformações advindas das
necessidades dos turistas. Os turistas vêm adquirindo e, muitas vezes, resgatando um
olhar para a cultura. Eduardo Francisco de Lima cita como exemplo, no Brasil,
levando em conta que o turismo nos territórios dos povos indígenas pode ser uma
modalidade alternativa de turismo e instrumento de desenvolvimento socioeconômico,
a comunidade de São João do Tupé, localizada na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável do Tupé, criada pelo Decreto 8044/2005 e integrante do Mosaico de
Unidades de Conservação do Baixo Rio Negro e Corredor Central da Amazônia, tem
acolhido grupos organizados de turistas, com danças tradicionais apresentadas pelas
etnias Dessana, Tukano e Tuyuka, e com trilhas etnográficas, fazendo disso uma fonte
alternativa de rendimento.
Nesse diapasão, os povos indígenas da tribo Pataxó, habitantes da Reserva
Indígena da Jaqueira, no Brasil, têm também contatos sistemáticos com turistas,
fazendo disso uma fonte de rendimento. Esses povos indígenas, no local chamado
quigeme – um grande círculo coberto onde acontecem os rituais, vestem-se e pintamse a caráter, bem como recepcionam os turistas com manifestações etnoculturais. Não
bastando isso, os turistas que visitam a reserva têm a oportunidade de praticar jogos de
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arco e flecha, adquirir artesanato confeccionado na própria tribo, fazer trilhas e, ainda,
experimentar a saborosa culinária típica, que inclui pratos como o tradicional peixe
assado na folha da patioba (uma palmeira utilizada, também, na confecção de redes).
Todavia, essa trajetória, para muitos territórios ancestrais, infelizmente tem
sido uma história de insucessos. O turismo de sol, praia e mar pode apresentar-se
muitas vezes como uma força negativa para o destino turístico, mas se, ao contrário
disso, o seu desenvolvimento for sustentável, esse tipo turístico poderá tornar-se uma
força positiva. O mesmo poderá ser dito do turismo nos territórios dos povos
indígenas. Se bem planejado, controlado e gerido, pode ser um mecanismo de proteção
e preservação do meio ambiente e, também, de salvaguarda das identidades
socioculturais locais. Agora, quando mal planejado, controlado e gerido, tal
desenvolvimento tende a ocasionar a majoração dos pontos fracos e ameaças sobre o
local e as comunidades de acolhimento, enquanto os pontos fortes e as oportunidades
acabam sendo minorados ou até mesmo anulados. Por isso, esse tipo de
desenvolvimento socioeconômico deve satisfazer não só os prazeres dos turistas, mas
também garantir a integridade dos ecossistemas presentes nos locais receptores e a
proteção dos interesses e direitos das comunidades anfitriãs.
Dessa forma, o fenômeno do turismo alcança a economia, o homem e,
consequentemente, o Direito. Neste momento, emergem os problemas jurídicos como
forma de robustecer a introdução, abrindo caminhos para o desenvolvimento do
trabalho.
Nesse diapasão, importa destacar o comentário enriquecedor de Manuela
Patrício. Segundo ela, “o estudo do turismo, até os dias atuais, foi um couto privado
dos geógrafos, cartógrafos e economistas. O método jurídico nada tinha a ver com a
indústria do Turismo. Contudo, quando se começou a dar ênfase à qualidade e à
excelência do turismo, a chave para alcançar esses objetivos tornava indispensável a
ordenação pública dos operadores turísticos, bem como dos bens e produtos
turísticos. Foi assim que o Direito se impôs como uma ferramenta indispensável ao
estudo e análise do setor turístico”.
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Todavia, cumpre indagar os problemas jurídicos levantados pelo turismo
nos territórios dos povos indígenas. A resposta a essa indagação deve ser dada de
forma clara para direcionar o sentido deste trabalho.
Desse modo, não se pode descurar da condição de vulnerabilidade (para não
dizer pobreza extrema) de muitas comunidades influenciadas por essa atividade que,
paradoxalmente, não são beneficiadas por ela. O turismo nos territórios dos povos
indígenas retrata com rara perfeição o fenômeno do enriquecimento de poucos, do
deleite por um grupo de turistas e da geração de danos para muitas comunidades
vulneráveis. E é nesse ponto que se encaixa a importância de se estudar a relação do
Direito com o turismo, mais precisamente o turismo praticado nos territórios dos
povos indígenas.
Tomando os problemas jurídicos levantados pelo turismo nos territórios
dos povos indígenas, é fundamental salientar que o ambiente natural e o cultural dos
territórios dos povos indígenas devem ser bens jurídicos protegidos pelo Direito.
Acontece que, diante da magnitude do turismo, o seu desenvolvimento econômico é
muitas vezes considerado o aspecto mais valioso, ou até mesmo o único, pensado e
percebido pelos Estados emissores e receptores. Por conseguinte, a utilização abusiva
dos bens disponíveis apresenta-se como a ameaça de um desenvolvimento não
limitado.
Como se sabe, a tendência moderna de concepção de um instituto pelo
Direito não pode se ater apenas a aspectos legais, nem a concepção de uma atividade
humana pode ater-se apenas aos aspectos econômicos. O Direito há tempos atrai
outros valores e perspectivas. É sob esse viés que se desenvolve o presente estudo e,
por isso, desde logo, afirma-se: o turismo não é só uma atividade econômica! Ele deve
ser ampliado, abarcando aspectos sociais, culturais e ecológicos, sobremaneira
dignificantes. Além disso, o turismo praticado nos territórios dos povos indígenas não
deve

ser

uma

atividade

propulsora

de

desenvolvimento

socioeconômico

mercantilizado!
Ressalta-se que o turismo não deve ser apenas uma atividade econômica.
Por isso mesmo o presente trabalho adentra ao longo do estudo numa problemática
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interessante e complexa que é a feitura de um contrato atípico e com características de
concessão para prestação de serviços turísticos, ou seja, para adequação de um
contrato com a empresa turística especializada. Esse contrato é a celebração entre as
partes contratantes (Administração Púbica e povos indígenas x empresa turística), para
que a empresa turística escolhida se possa cumprir as prestações sob pena de
responsabilização.
Para se ter idéia da complexidade da problemática, é cediço afirmar que o
turismo nos territórios dos povos indígenas, especificadamente no Brasil, ainda é um
tema que divide opiniões, pois, ao mesmo tempo em que poderá gerar benefícios
sociais, econômicos, ecológicos e culturais, que não envolve apenas a manutenção
física (material) das comunidades e do próprio território envolvido, de forma
economicamente sustentável, ainda, na maioria das vezes, não existe a preparação
adequada da empresa turística para a prestação dos serviços turísticos. Com o contrato
atípico e com características de concessão de serviço turístico formalizado, o turismo
nos territórios dos povos indígenas poderá ser desenvolvido em várias comunidades,
notadamente em comunidades tradicionais brasileiras, que passarão a desenvolvê-lo
como mais uma alternativa de renda. No Brasil, apesar de o turismo nessas áreas ser
oficialmente proibido, nos últimos anos tornou-se frequente por parte de agências de
turismo a solicitação de entrada de turistas junto à Fundação Nacional do Índio
(FUNAI), principalmente no Estado do Amazonas que apresenta territórios extensos e
contínuos. Até porque hoje, no Brasil, conforme assevera o antropólogo Beto Ricardo,
notadamente nas regiões Centro-Oeste e Norte (Amazônia), os povos indígenas
buscam oportunidades alternativas de desenvolvimento de forma a produzir modos
tradicionais e não-tradicionais de ocupação. E, por conseguinte, a solicitação de
entrada de turistas é autorizada de forma precária e, por vezes, a sua prática é
desenvolvida insustentavelmente.
De acordo com Duncan French, o desenvolvimento socioeconômico por
meio do turismo em áreas que pressupõem um contato direto com o ambiente natural e
cultural dos povos indígenas receptores do turismo mostra-se uma realidade premente
e deve ser controlado. Portanto, há um dever imperativo de atores-chave na defesa da
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qualidade dos bens atingidos pelas práticas turísticas. Essa defesa deve requerer,
principalmente, a utilização racional e responsável dos bens.
Como se verá no decorrer do trabalho, no plano internacional, existem
instrumentos de natureza normativa que têm a função de assegurar a proteção dos
direitos dos povos indígenas, notadamente do direito à livre determinação, como
direito alicerce do bem viver desses povos. Por sua vez, a atuação da Organização
Mundial do Turismo (OMT) não tem ficado alheia às preocupações ligadas ao
desenvolvimento turístico, conforme ficará demonstrado em tópicos específicos, como
no estudo da Declaração de Manila sobre os Efeitos Sociais do Turismo, do Código de
Ética do Turismo e das demais legislações turísticas de âmbito internacional.
Em 2002, a problemática sobre o turismo nos territórios dos povos
indígenas ganhou sua expressão máxima, uma vez que o Ano Internacional do
Ecoturismo coincidiu com o Ano Internacional das Montanhas, e a Cimeira Mundial
sobre Desenvolvimento Sustentável trouxe à baila uma miríade de questões e
preocupações no tocante à integração entre turismo nos territórios dos povos
indígenas, ambiente, desenvolvimento e cultura, que, de acordo com a Declaração
Universal da UNESCO sobre Diversidade cultural de 2001, deve ser compreendida
como o conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos
que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes e
das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as
tradições e as crenças.
Os

resultados

foram

planos

setoriais

e

estratégias

resultantes

especificamente da atuação das Nações Unidas, particularmente da atuação da OMT e
do Programa de Meio Ambiente.
No entanto, Deborah Ramer Mclaren ressalta que esses planos setoriais e
estratégias refletem ainda muito pouco as opiniões dos povos indígenas. Como era de
se esperar, aderiu-se parcialmente às ponderações deixadas pelos povos indígenas aos
organismos internacionais. O certo é que esses povos vêm lutando por suas
reivindicações, suas visões de mundo, seu modo de ver e compreender os assuntos que
diretamente os afetam. Eles continuam a afirmar as suas prioridades. Para Alfred J.
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Alman e também Antônio Enrique Pérez Luño, as entidades jurídico-internacionais, as
autoridades públicas internas e os demais atores sociais formais e informais, num
contexto de governança global, devem fazer muito mais pelos povos da floresta.
Não bastando os problemas jurídicos acima suscitados, cumpre também
questionar: os turistas são detentores apenas de direitos? Ora, longe vai o tempo em
que os turistas eram merecedores de primazia. Eles devem também ter deveres
fundamentais. Frisa-se, desse modo, a necessidade de impor deveres aos turistas. Essa
necessidade de impor deveres aos turistas é claramente no mínimo plausível para
assegurar a integridade dos povos indígenas afetados e a sustentabilidade cultural e
ecológica do habitat atingido pelas práticas turísticas. Isso porque esse habitat –
territórios ancestrais – é de suma importância para os povos indígenas, haja vista que
ele deve ser compreendido não só como resultado de uma manifestação políticojurídica que estabelece linhas de demarcações territoriais e limites de soberania de um
Estado, mas também pelo viés que inclui a dimensão simbólica de território.
Nesse tom, há uma quantidade significativa de áreas protegidas que estão
em territórios dos povos indígenas. Esses povos vivem e adquirem a sua
autossuficiência dentro dessas zonas naturais e sensíveis. No entanto, é imperioso
salientar que o desenvolvimento interno nelas está longe de representar efetivamente
locais que refletem a identidade étnica e cultural dos povos indígenas. O problema
jurídico aventado aqui é que grande parte dos territórios em que esses povos vivem
tem sido designada como áreas protegidas e, por conseguinte, é explorada pelas
atividades turísticas, muitas vezes em nome exclusivamente de um desenvolvimento
socioeconômico mercantilizado por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas. De fato, entende-se que as áreas protegidas devem envolver e ser
equitativamente benéficas para os povos indígenas que moram dentro delas ou no seu
entorno, o que precisa incluir a elaboração, a implementação e o controle de planos
estratégicos e adequados voltados a promover o direito à livre determinação, num
contexto de bem viver dos povos indígenas.
Assim sendo, se o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios desses povos não for respaldado por um enquadramento jurídico de
29

qualidade que dite as linhas orientadoras desse desenvolvimento e que conceba
medidas peculiares que atendam à proteção do território e daqueles que ali vivem,
então tal desenvolvimento está fadado ao fracasso, uma vez que ele está tendente a
violar sistematicamente o direito humano a um ambiente saudável e, particularmente,
os direitos e as liberdades fundamentais dos povos indígenas.
O tema a se desenvolver, sem dúvida, é multidisciplinar, na medida em que
envolve o Direito e outras áreas cognitivas, como a Economia, a Antropologia e outras
mais que, direta ou indiretamente, vivem num sistema aberto, permitindo que entre
esses setores desenvolva-se uma relação autóptica de importação e exportação de
conhecimento. Desse modo, considerando que a fotografia a ser focada diz respeito ao
turismo nos territórios dos povos indígenas, é de rigor analisar se esses povos têm o de
direito de permitir e de autorizar que seu acervo cultural possa ser visitado por turistas
e, nesse caso, a que preço? A pergunta aporética desenvolve-se, equacionando o
problema, de modo a responder se o Poder Público e os povos indígenas, como partes
envolvidas, poderiam ou não adjudicar um contrato atípico e de cariz concessório, para
que empresas turísticas ou agenciadores por eles autorizados possam trasladá-los, não
só para os habitats dos povos indígenas, evidentemente, por prazo certo, como
também desfrutar culturalmente dos conhecimentos, inovações e práticas tradicionais
desses povos, que incluem a utilização dos bens ecológicos ali encontrados, e, em
contrapartida, sob qual natureza jurídica? Tudo isso se resolverá como articulado,
desenvolvendo-se um plano ecoculturalmente adequado, sob a perspectiva do regime
jurídico da concessão para a prestação de serviços turísticos nos territórios dos povos
indígenas, sem que tal desiderato venha a ofender os direitos dos povos indígenas,
notadamente o direito à livre determinação, como direito alicerce do bem viver dos
povos indígenas.
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1.1. O primeiro objetivo: densificar o conteúdo jurídico do plano de
desenvolvimento ecoculturalmente adequado

Dentro desse contexto, o primeiro objetivo visa a densificar o conteúdo
jurídico de um plano de desenvolvimento ecoculturalmente adequado.
As reflexões possíveis sobre um plano de desenvolvimento socioeconômico
por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas são várias e diversificadas.
Objetiva-se neste estudo abordar essencialmente a perspectiva jurídica.
Levando em consideração os pontos fortes, os pontos fracos, as
oportunidades e as ameaças do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios dos povos indígenas e diante da necessidade de um desenvolvimento
que tenha por base a economia ecológica, o presente estudo limita-se a densificar o
conteúdo jurídico de um plano de desenvolvimento ecoculturalmente adequado.
Mas, por que se fala em desenvolvimento ecoculturalmente adequado?
Porque os deveres que permeiam o desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas são, em primeiro lugar, a proteção, gestão
e ordenamento da paisagem cultural dos territórios dos povos indígenas. Logo em
seguida, os deveres que também consagram tal desenvolvimento são a preservação, o
respeito e o fortalecimento da autenticidade dos bens culturais envolvidos nas práticas
turísticas, mas, para isso, há também a necessidade de se utilizarem racionalmente os
bens ecológicos, o que requer o respeito às capacidades de autorregulação e de
autorregeneração dos referidos bens.
Sob o viés desse plano, entende-se ainda que o fortalecimento de gestões
informadas e participadas em todas as fases de tomadas de decisões, ou comunicações,
diálogos entre diversas economias, que incluem economias locais, contribui para
reforçar, em particular, a capacidade de decisão dos mais vulneráveis, como a dos
povos indígenas. Os povos indígenas possuem uma identidade étnico-cultural
particularizada e cosmovisões diferenciadas. E, por conta disso, eles adotam o seu
próprio modo de bem viver, com as suas aspirações axiológicas (de valor) pautadas na
confiança, no afeto e na transcendência. Entende-se que as gestões informadas e
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participadas em todas as fases de tomadas de decisões podem auxiliar a construção de
um desenvolvimento ecoculturalmente adequado. Esse desenvolvimento tem como
base a economia ecológica. Ao contrário de uma economia com base na lógica de
consumo, o desenvolvimento ecoculturalmente adequado fomenta alternativas
sustentáveis de bem viver.

1.2. O segundo objetivo: erigir o direito à livre determinação como direito
alicerce do bem viver dos povos indígenas

O segundo objetivo complementa o primeiro, pois, levando em
consideração o plano de desenvolvimento ecoculturalmente adequado, chega-se ao
momento de estudar o fulcro do bem viver dos povos indígenas: o direito à livre
determinação.
O que então se pretende? Pretende-se, também, erigir o direito à livre
determinação como direito alicerce do bem viver dos povos indígenas.
Não obstante, a perspectiva continua a ser a do desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas, defendendo
um plano de desenvolvimento ecoculturalmente adequado. Sob a mesma perspectiva,
preocupa-se agora em saber se, de fato, o desenvolvimento socioeconômico por meio
do turismo nos territórios dos povos indígenas, sob as vestes de um plano
ecoculturalmente adequado, salvaguarda o direito à livre determinação desses povos,
num contexto de bem viver.
Mas, em que medida a proteção do direito à livre determinação dos povos
indígenas constitui-se numa preocupação no desenvolvimento socioeconômico por
meio do turismo nos territórios dos povos indígenas, sob as vestes de um plano
ecoculturalmente adequado? Esse questionamento nasce, a partir do momento em que
se suscitam os problemas jurídicos levantados pelo turismo nos territórios dos povos
indígenas, bem como com a preocupação em saber se, de fato, esse tipo de
desenvolvimento, sob a lógica de um plano ecoculturalmente adequado, salvaguarda o
direito à livre determinação, num contexto de bem viver, o qual será exposto
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detalhadamente no momento oportuno. No entanto, para melhor compreender o
segundo objetivo do estudo, algumas considerações feitas neste tópico serão de
imediato expostas.
É nesse contexto que se deve, desde logo, deixar consignado que os povos
indígenas são autônomos e legítimos possuidores de territórios. Assim, eles devem ter
(e continuar a ter) fortes poderes de direção sobre os territórios afetados pelas práticas
turísticas. Ou seja, os seus direitos de posse deverão ser protegidos efetivamente em
direito interno. De fato, esses povos têm poderes sobre o território, bem como o direito
de exigir de todas as partes envolvidas uma atitude, no mínimo, de respeito pela
utilização do território, de acordo com os poderes que o direito consuetudinário lhes
confere. Além disso, esses povos não são meros objetos de exploração. Isto é, não são
atrativos turísticos!
Assim, diante de medidas legislativas e administrativas suscetíveis de afetálos, esses povos deverão ser consultados por meio de procedimentos adequados.
Eles devem ser consultados sem manipulação, interferência, nem coerção
externa, tendo acesso prévio à informação sobre a amplitude dos efeitos do
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo. Sendo assim, eles têm o pleno
direito de não autorizar esse tipo de desenvolvimento, uma vez que eles têm o direito
de definir suas próprias prioridades num processo de desenvolvimento que afeta as
suas vidas.

1.3. A estrutura do trabalho

O presente trabalho será composto, além desta Introdução, por mais nove
pontos. O ponto 2 e os seus subtópicos abordarão os temas-chave necessários para
entender a linha discursiva do estudo: a evolução histórica do turismo; o turismo e a
redução da pobreza; os elementos estruturais do turismo; a Organização Mundial do
Turismo; os instrumentos internacionais do turismo; os instrumentos de programação
para o turismo; a compreensão de direito do turismo; a análise crítica do conceito de
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desenvolvimento turístico sustentável pela OMT; um conceito demasiado utilizado e
abrangente; e da lógica de consumo à necessidade da economia ecológica.
O ponto 3 e os seus subtópicos buscarão responder aos seguintes
questionamentos: o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas tende a atender ao interesse individualista dos turistas,
mas poderá também desencadear conflitos culturais? Quais são os pontos fortes e
fracos, as ameaças e as oportunidades desse desenvolvimento socioeconômico? Para
tanto, há necessidade de se analisar pontos essenciais para o trabalho, quais sejam: a
compreensão de paisagem; o que se entende por turismo nos territórios dos povos
indígenas; Os elementos estruturais do turismo nos territórios dos povos indígenas; as
áreas protegidas e ocupadas pelos povos indígenas; o dever jurídico de proteção da
governança tradicional participativa e integrada no contexto de áreas protegidas: por
uma revisão de Resoluções e Recomendações da IUCN.
Os pontos 4, 5 e 6, que incluem os seus subtópicos, objetivarão densificar
detalhadamente

o

conteúdo

jurídico

de

um

plano

de

desenvolvimento

ecoculturalmente adequado. A gestão de qualidade para o desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas consiste em
três etapas: etapa do estabelecimento da política de qualidade e dos objetivos de
qualidade; etapa da determinação e operacionalização do processo para promover a
política de qualidade e atingir os objetivos de qualidade; e etapa do estabelecimento de
mecanismos para melhoria contínua do plano de desenvolvimento ecoculturalmente
adequado.
Simplificadamente esquematizados, entende-se ser ainda necessário ver os
passos da exposição que será apresentada pelos demais pontos, os pontos 7 e 8.
O ponto 7 e os seus subtópicos buscarão abordar temáticas importantes
sobre os povos indígenas. Nesse sentido, justifica-se suscitar as seguintes temáticas: os
povos indígenas; o que se entende por povos indígenas? Alguns apontamentos sobre as
minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas; a proclamação das duas
décadas internacionais; o papel da União Europeia no contexto da cooperação
internacional; e os povos indígenas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
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Ainda no contexto do ponto 7, objetiva-se também analisar detalhadamente
sobre a proteção internacional dos direitos dos povos indígenas. É nesse ponto que a
Convenção n. 169, sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas da Organização
das Nações Unidas (ONU) – os principais instrumentos internacionais de proteção dos
direitos dos povos indígenas – serão esmiuçadas para melhor compreensão do regime
internacional de proteção dos direitos desses povos.
Por derradeiro, o ponto 8 e os seus subtópicos versarão sobre o fulcro do
bem viver: o direito à livre determinação. Ou seja, o direito à livre determinação no
contexto de bem viver é entendido como parte da integridade cultural e da integridade
ecológica, enquanto bases também para outros direitos dos povos indígenas.

1.4. A reforma da linguagem

Buscando ser coerente, desde logo, com o discurso que se perfilha, entendese necessário aclarar algumas reformas da linguagem. Concorda-se inteiramente com
Luc Ferry sobre a utilização de precisões terminológicas mais corretas. Isso porque:
“(...) não se deve falar dos ‘negros’, mas dos ‘Afro-Americanos’, que os
‘Índios’ se tornam os ‘Americanos de origem’ (‘Native-americans’), que não
se deve voltar a dizer ‘Mankind’, mas ‘Humankind’, não ‘doente mental’,
mas ‘pessoa diferente provida de capacidades psíquicas’, etc.”.1

Assim, compreende-se que não se deve utilizar as expressões recursos
naturais e recursos culturais turísticos, mas sim falar em bens ecológicos e bens
culturais – direta ou indiretamente envolvidos nas práticas turísticas.
Os bens ecológicos e os bens culturais são, de fato, o patrimônio natural e
os patrimônios culturais materiais e imateriais.

1

LUC FERRY. A nova ordem ecológica. A árvore, o animal e o homem. Porto: Edições ASA, 1993,

p. 105.
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Consideram-se patrimônio natural, conforme a Convenção para a Proteção
do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972:
“Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou
por um conjunto de formação, com valor universal, excepcional do ponto de
vista estético ou científico; as formações geológicas e as zonas estritamente
delimitadas que constituem habitats de espécies animais e de vegetais
ameaçadas, com valor universal, excepcional do ponto de vista estético ou
científico; os sítios naturais e as áreas naturais estritamente delimitados,
detentores de valor universal, excepcional do ponto de vista da ciência, da
conservação ou da beleza natural”.

Constituem-se patrimônio cultural, conforme a Convenção para a Proteção
do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972:
“Os monumentos: obras arquitetônicas, esculturas ou pinturas monumentais,
objetos ou estruturas arqueológicas, inscrições, grutas, com valor universal,
excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; os conjuntos:
grupos de construções isolados ou reunidos que por suas arquiteturas, unidas
ou integradas à paisagem, têm valor universal, excepcional do ponto de vista
da história, da arte ou da ciência; os sítios: obras do homem ou obras
conjugadas do homem e da natureza, bem como áreas, que incluem os sítios
arqueológicos, de valor universal, excepcional do ponto de vista histórico,
estético, etnológico ou antropológico”.

Para a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de
2003, consideram-se patrimônio cultural imaterial “as práticas, representações,
expressões, conhecimentos e competências, bem como os instrumentos, objetos,
artefatos e espaços culturais que estão associados, (...)”. O patrimônio cultural
imaterial manifesta-se ainda por meio “das tradições e expressões orais, incluindo a
língua; artes do espetáculo; práticas sociais, rituais e atos festivos; conhecimentos e
usos relacionados com a natureza e o universo; técnicas artesanais tradicionais”.
De forma específica, os bens culturais – direta ou indiretamente envolvidos
nas práticas turísticas nos territórios dos povos indígenas - são esculturas, pinturas
tradicionais, objetos ou estruturas tradicionais, locais de habitação dos povos
indígenas, locais sagrados, de valores únicos e peculiares do ponto de vista etnológico,
que refletem a cultura e identidade de um povo.
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Nesse sentido, os bens culturais são também as práticas, representações,
expressões, conhecimentos, que incluem as expressões orais, como a língua, “rituais e
atos festivos; conhecimentos e usos relacionados com a natureza e o universo;
técnicas artesanais tradicionais”.2
Já os bens ecológicos são as espécies animais e vegetais, encontradas no
local de acolhimento do turismo nos territórios dos povos indígenas, como os rios, as
árvores etc.
Dessa maneira, seguindo a linha de entendimento de Maria Alexandra de
Sousa Aragão, quando explica que não se admite “que existam seres vivos ou mesmo
objectos naturais à disposição dos desejos de ‘exploração’ do Homem”,3 é
perfeitamente aceitável também falar que se rejeita a ideia de que exista um território,
que inclua os seres vivos, os objetos naturais e até mesmo os objetos culturais, à mercê
dos desejos de utilização desenfreada ou de exploração das empresas turísticas e
principalmente dos turistas.
Por isso, busca-se salientar ao longo de todo o trabalho a necessidade da
preservação, do respeito e do fortalecimento da autenticidade dos bens culturais, que
implicam, necessariamente, a utilização racional dos bens ecológicos.
Dentro desse quadro, exige-se particularmente a utilização de linguagens
politicamente corretas. Entre as possíveis linguagens politicamente corretas, será
destacada no atual tópico aquela que coaduna com os respectivos objetivos do presente
trabalho.

2

Para a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003, consideram-se

patrimônio cultural imaterial “as práticas, representações, expressões, conhecimentos e competências,
bem como os instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais que estão associados, (...)”. O
patrimônio cultural imaterial manifesta-se ainda por meio “das tradições e expressões orais, incluindo
a língua; artes do espetáculo; práticas sociais, rituais e atos festivos; conhecimentos e usos
relacionados com a natureza e o universo; técnicas artesanais tradicionais”.
3

ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do nível elevado de protecção e a renovação

ecológica do direito do ambiente e dos resíduos. Coleção teses. Coimbra: Almedina, 2006, p.64.
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Assim, é perfeitamente correto utilizar o termo povos indígenas, em vez de
índios ou nativos. Concorda-se com Adam Kuper sobre a não utilização dos termos
índios ou nativos. Para ele, tais termos são imprecisos, uma vez que rementem a algo
pejorativo daquilo que antes se denominava primitivo.4 Os termos comunidades
indígenas e populações indígenas também serão descartados.
Apesar de a terminologia povos indígenas não ser comumente aceita na
comunidade internacional e, por vezes, ser passível de controvérsias no âmbito do
direito interno, a sua definição, conforme prevê a Convenção n. 169 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), será apresentada ao longo do trabalho.
Não se pode descurar da ideia de que esses povos lutam pelo
reconhecimento e fortalecimento de sua identidade étnico-cultural e, por isso, eles
devem ser chamados de povos indígenas, no sentido mais completo do termo, sendo
que dentro da expressão “sentido mais completo do termo” estão inseridos os direitos
dos povos indígenas “de não sofrer assimilação forçada ou a destruição de sua
cultura”.5
Evidentemente que não são apenas tais precisões terminológicas a serem
reformadas. Um bom exemplo é o Código de Ética Mundial para o Turismo, da
Organização Mundial do Turismo (OMT), relativo às obrigações dos agentes do
desenvolvimento turístico. Este documento será estudado no momento oportuno do
presente estudo, mas cabe salientar que entre os seus objetivos está o de nortear
diretrizes para os profissionais do turismo, designadamente, “contribuirão para o
pleno desenvolvimento cultural e espiritual dos turistas e permitirão o exercício de
suas práticas religiosas durante os deslocamentos”6. Assim, esse documento
recepciona o dever de os profissionais do turismo preocuparem-se com o “pleno
desenvolvimento cultural e espiritual dos turistas”.

4

KUPER, Adam. O Retorno do Nativo. Horizontes Antropológicos, v. 8, n. 17, Porto Alegre, jun.

2002.
5

Conforme recepciona o artigo 8º da Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

6

Artigo 6º do Código de Ética Mundial para o Turismo.
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O que leva a questionar se a utilização do termo “pleno desenvolvimento
cultural e espiritual dos turistas” está aqui bem empregada. Acredita-se que não.
Impor o “pleno desenvolvimento cultural e espiritual dos turistas” como uma
obrigação dos profissionais do turismo é perpetuar uma visão tradicional, que coloca o
turista apenas como titular de direitos, único protagonista do turismo e, de fato, um
consumidor de serviços e bens.
Defende-se que apenas com uma intensa reflexão e comprometimento com
os valores de proteção ao ambiente que se pode observar e identificar o turista com
bom senso e parcimônia. Isso porque ele deve ter consciência de sua responsabilidade
civil, penal, ambiental e intergeracional.
Nessa tessitura, não será mais coerente impor aos profissionais do turismo a
obrigação de contribuir para o pleno desenvolvimento de boas práticas entre os
turistas? Não será mais coerente contribuir para o pleno desenvolvimento de um turista
responsável e educado? Ou, em outra perspectiva, o termo pleno desenvolvimento
cultural e espiritual dos turistas deverá, de fato, significar o dever de os turistas
respeitarem as comunidades locais e os bens envolvidos nos serviços turísticos. Na
realidade, ao contrário de continuar a perpetuar o turista-consumidor deve-se
promover o turista-responsável.
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2. DIREITO E TURISMO
2.1. A evolução histórica do turismo

A necessidade de transpor barreiras, de atingir o antes inacessível e de
conhecer novos lugares sempre foi uma realidade para os homens, haja vista que por
meio dessa ânsia exploradora torna-se possível descobrir e até mesmo entender novas
visões de mundo, que diferem de pessoa para pessoa.7
A realidade é que as viagens se originaram quando o homem deixou de ser
sedentário para tornar-se nômade; tais viagens eram simples deslocamentos e tinham
motivações variadas, mas, de modo geral, elas contribuíram para o desenvolvimento
da moldura complexa do que se entende hoje por turismo.
As viagens remetem-se a origens antigas e para alguns estudiosos, como
Robert McIntosh e Shashikant Gupta, têm seu surgimento com os babilônios. Nesse
sentido,
“A invenção do dinheiro pelos sumérios (babilônios) e o auge do comércio
iniciaram-se aproximadamente em 4000 a.C., talvez assinalando o começo
da Era moderna das viagens. Os sumérios foram os primeiros a conceber a
ideia do dinheiro e a aplicá-la em transações comerciais (também inventaram
a escrita e a roda, pelo que podem ser considerados os fundadores das
viagens). O homem podia pagar pelo transporte e o alojamento com dinheiro
ou por meio de troca de bens.”8

Já no período da Antiguidade, muitos grupos de várias localidades
praticavam grandes viagens, de forma temporária, como se percebe com os egípcios
(3500 anos a.C.) e com os mesopotâmios (3000 anos a.C.).

7

COUTINHO, Andreia Sofia Canetas. Património (In)tocável. 2009. Dissertação (Mestrado Integrado

em Arquitetura) – Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade
de Coimbra, Coimbra, 2009, p. 63.
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Durante os impérios grego e romano foram registradas grandes viagens.9
Enquanto os gregos deslocavam-se à cidade de Olímpia para participar dos jogos
olímpicos que aconteciam a cada quatro anos, os abastados romanos viajavam
periodicamente para visitar grandes templos e também se deslocavam para o Egito e
para a Grécia à procura de banhos termais, de santuários e de relaxamento.
No período da Idade Média, 800 anos d.C., marcado pelo sistema do
feudalismo, existiu significativo incremento das viagens, impulsionadas pelas
navegações, resultando na criação de cidades-estados como Veneza, Pisa, Florença,
Gênova e Milão. Muitas peregrinações aos santuários sagrados, como em Roma,
Santiago de Compostela e Canterbury, foram realizadas geralmente a pé e em grupos
grandes. No entanto, cabe salientar que nessa época as viagens religiosas eram tão
somente obrigações de fé, sucedendo as práticas sociais turísticas para fins religiosos,
vocacionadas para o lazer. Portanto, a vontade de estar no espaço religioso estava
essencialmente associada a um cumprimento religioso, não ao prazer.
Já no período do Renascimento, as viagens de turismo eram praticadas por
jovens aristocratas masculinos, particularmente para fins de estudo e cultura. Para
alguns doutrinadores do turismo, esse período pode ser denominado de “fase do préturismo”.10 Nessa época as viagens ficaram conhecidas pelo denominado Grand Tour,
que tinha como principal objetivo promover viagens para estudantes mais abastados.
Nessa fase, as evoluções sociais e tecnológicas contribuíram para criar uma nova
classe média que podia dar-se ao luxo de viajar por prazer.11

9

As viagens a lazer são necessidades fundamentais da pessoa humana e hoje o lazer é “um

componente básico da incolumidade físico-psíquica da pessoa humana” (FIORILLO, Celso Antônio
Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 13. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo:
Saraiva. 2012, p. 795).
10
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MOLINA, Sergio. O pós-turismo. São Paulo: Aleph. 2003, p. 11.
RUIZ, Carlos Vogeler; ARMAND, Enrique Hernández. El mercado turístico: estructura,

operaciones y procesos de producción. Madri: Centro de Estúdios Ramon Areces, 2002, p. 21.
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Se a necessidade de compreender o surgimento do turismo remonta à
Antiguidade, o desenvolvimento do turismo deu-se com o surgimento dos grandes
centros industriais.
Thomas Cook tornou-se o símbolo desse período,12 que se iniciou no século
XIX e estendeu-se aos acontecimentos desfavoráveis da Segunda Guerra Mundial. De
fato, o turismo anda lado a lado com a evolução histórica da humanidade, de forma
que os acontecimentos e as pessoas influenciam a compreensão desse setor. Sendo
assim, o desenvolvimento do turismo recebeu o seu atual contorno, expandindo-se
consideravelmente e de forma generalizada. A expansão do desenvolvimento do
turismo ficou conhecida como a “fase fordista do turismo”.13 Essa fase caracterizou-se
pela economia em grande escala, a homogeneidade ou padronização dos serviços
turísticos e a produção em massa.
O turismo passa a ser compreendido, num primeiro instante, como um
instrumento para preencher somente o lazer das elites, mas logo se torna uma atividade
econômica com alto poder de acessibilidade às demais classes sociais. Apesar de o
turismo ser, sobremaneira, protagonizado por visitantes com maior capacidade
econômica, a partir desse momento há uma tendência crescente de o turismo alcançar
aqueles que têm uma capacidade econômica mais modesta. Desse modo, importa
transcrever para melhor esclarecer um comentário interessante de José da Cunha
Barros. Para ele
“é através de algumas estratégias que os mais pobres conseguem aceder a
alguns dos bens e serviços que os mais poderosos, sob o ponto de vista
12

Thomas Cook foi considerado o pai do turismo moderno, por ter elaborado um roteiro que resultou

na primeira excursão coletiva na Inglaterra, The Package Tour. Ele abriu a primeira agência de
viagens denominada de agência Thomas Cook and Son. Assim como criou o voucher hoteleiro
(documento que possibilita ao turista o direito de utilizar os produtos e serviços turísticos nos hotéis
contratados). Thomas Cook foi fazendo propaganda de excursões ferroviárias, incluindo um grand
circular tour of the Continent, a bordo de seus wagons-lits. (BOYER, M. Histoire du tourisme du
masse, Coleção Que Sais-Je? Paris: PUF, 2001, p. 13).
13

MOLINA, Sergio. O pós-turismo. São Paulo: Aleph. 2003, p. 25
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econômico, têm ao seu alcance. As viagens em grupo, as colectas feitas
antecipadamente para custear algumas viagens e a utilização de meios de
acolhimento mais modestos, configuram algumas das estratégias que, pelo
menos nos países do sul da Europa, ainda hoje têm alguma expressão.”14

Assim, o alto poder de acessibilidade do turismo às demais classes sociais
prende-se aos diferentes interesses dos turistas, o que suscita a necessidade de
mudanças ou adaptações rápidas por parte dos profissionais do turismo. E tais
mudanças ou adaptações rápidas propiciaram (e ainda propiciam) a mercantilização do
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo, atingindo os bens ecológicos e
os culturais, que se transformam, com muita facilidade, em recursos turísticos prontos
para serem consumidos.15 Dessa maneira, “cria-se, recria-se, inventa-se, reinventa-se,
produz imagens”,16 frequentemente artificiais e não fidedignas ao destino turístico e às
comunidades

de

acolhimento.

Nota-se

ainda

que

a

mercantilização

do

desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo é resultado de uma época
intensa e industrial, em que prevalecia a supervalorização da dimensão econômica. Por
vezes, “tudo se comercializa: o sol, o mar, a natureza, os terrenos, as ilhas, e até os
menores ilhéus, a cultura, as procissões e romarias, as próprias pessoas, a sua
hospitalidade e o seu sorriso”.17
Sendo assim, o turismo de massas passou a ser estimulado como
instrumento de desenvolvimento socioeconômico, por vezes, mercantilizado,
constituindo-se como uma atividade turística de importância crescente para a
economia, resultado do aumento da consciência, na Europa, de um mundo para além
do velho continente. O turismo de massas caracteriza-se por:
14
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Políticas/Universidade Técnica de Lisboa, 2016, p. 45
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HORA, Alberto Segundo Spínola da; CAVALCANTI, Keila Brandão. Turismo pedagógico:

conversão e reconversão do olhar. In: REJOWSKI, Mirian; COSTA, Benny Kramer. (Orgs.). Turismo
contemporâneo. São Paulo: Atlas, 2003, p. 218.
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“Um processo de packaging em larga escala de serviços padronizados, é o
resultado lógico das circunstâncias sociais, económicas e políticas do pósguerra e reporta-se às características preponderantes de que se revestiu o
turismo internacional durante os anos 60, 70 e 80 do século XX.”18

Na realidade, nesses anos, houve o deslocamento e a permanência nos
núcleos receptores de um grande número de turistas, bem como o uso em excesso e
abusivo dos bens ecológicos e culturais. Os turistas tornaram-se verdadeiros
consumidores de recursos turísticos. Os impactos negativos e nocivos para o ambiente
do local receptor e para a comunidade anfitriã passaram a ser percebidos, mas
infelizmente os impactos negativos ainda são negligenciados diante do expressivo
crescimento econômico proporcionado pelo turismo. Houve a criação e massificação
de clubes e hotéis com diversas atrações turísticas, bem como as travessias
transoceânicas favoreceram o desenvolvimento das viagens da Europa para a América
do Norte e do Sul, com especial destaque para os Estados Unidos da América. 19 Em
suma, esse período histórico foi considerado o “mais devastador e caracterizou-se
pelo domínio brutal do turismo sobre a natureza e as comunidades receptoras - uma
fase de excessos”.20
O certo é que o fluxo descontrolado de turistas e, por conseguinte, a sua
progressiva expansão permitiram sinais evidentes de massificação do turismo,
operacionalizada, quase sempre, por um desenvolvimento insustentável. Foi no
contexto desse processo de massificação dos destinos turísticos que, em meados do
século XX, os banhos de mar tornaram-se práticas sociais de lazer popularizadas.
Consequentemente, a procura por sol, praia e mar expandiu-se progressivamente, a
18

MALTA, Paula Alexandra; EUSÉBIO, Celeste; COSTA, Carlos. Onde a Terra se acaba e o

mar começa: territórios de turismo e (in)sustentabilidade. In: RevCEDOUA, vol. 12, n. 23,
2009, p. 87.
19
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operaciones y procesos de producción. Madri: Centro de Estúdios Ramon Areces, 2002, p. 22.
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Campinas: Papirus, 1997, p. 21.
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ponto de se dar a massificação dessa prática turística. Não obstante, tal fenômeno é
percebido e sentido – sociocultural e ecologicamente – até o presente momento, haja
vista que a prática turística baseada na procura de sol, praia e mar é ainda a principal
finalidade das férias, globalmente. Merece destaque o fato de que
“nos EUA, 90% das despesas do turismo internacional concentram-se nos
estados costeiros, sendo as praias os principais destinos turísticos. Segundo
um estudo da Comissão Europeia (1998), o litoral é o destino turístico
favorito de férias para 63% dos europeus; o mercado europeu de Sol e Mar é
um mercado maduro que, em 2004, representava 69 milhões de viagens e
que se estima que, em 2015, represente 80 milhões de viagens. Em Portugal,
as áreas costeiras são responsáveis pela vinda de cerca de 90% dos turistas
estrangeiros que visitam o nosso País.”21

Frisa-se que o turismo de massas é percebido e sentido – sociocultural e
ecologicamente – até o presente momento. Por exemplo, na Tailândia, levando em
conta que as autoridades tailandesas acreditam que os danos no país sejam
irreversíveis, o governo vai barrar a entrada dos turistas na ilha de Koh Tachai, em
Phang Nga, para fazer frente ao turismo de massas. Essa ilha será fechada em
definitivo, uma vez que os bens envolvidos no turismo e o próprio ambiente receptor
estão

sofrendo

demasiadamente

pelo

desenvolvimento

socioeconômico

mercantilizado, que é decorrente do turismo de massas. O fato é que “as autoridades
tailandesas irão fechar quase todos os parques nacionais que dão para a costa do
país, entre maio e meados de outubro de 2016, para protegê-los contra a maré sem
fim de turistas que assola aquele país”.22 Nesse diapasão, Cinque Terre, na costa da
Ligúria italiana, vivencia essa mesma problemática. Esse lugar é considerado
Patrimônio Mundial da UNESCO, desde 1997, com outras cinco pequenas aldeias,
nomeadamente Monterosso, Manarola, Vernazza, Corniglia e Riomaggiore. Há um
elevado fluxo de turistas nos referidos locais e as autoridades estão tentando limitá-lo,
21

MALTA, Paula Alexandra; EUSÉBIO, Celeste; COSTA, Carlos. Onde a Terra se acaba e o mar

começa: territórios de turismo e (in)sustentabilidade. In: RevCEDOUA, vol. 12, n. 23, 2009, p. 80.
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com vistas a preservar a cultura local. E, por conta disso, o governo vem controlando a
entrada de visitantes por meio de aparelhos.23
Seguindo a linha do tempo, o turismo de massas como motor de
desenvolvimento

socioeconômico

(mercantilizado)

apresenta

ainda

muita

representatividade do final do século XX até os dias atuais. Esse modo de fazer
turismo – com serviços padronizados – opera ainda, em muitos destinos turísticos,
insustentavelmente.
Por vezes, o turismo de massas como motor de desenvolvimento
socioeconômico mercantilizado impulsionou, paradoxalmente, “um reforço do nível
local”.24 Com isso, em um contexto de associações e múltiplas interdependências, os
turistas, com motivações e necessidades peculiares, passam a exigir práticas turísticas
distintas, com produtos diferenciados e específicos. Por essa razão, os serviços
turísticos

homogêneos

e

padronizados

passam

a

coexistir

com

serviços

particularizados, que incluem bens e serviços individualizados.
O turismo chega à era da pós-modernidade, também chamada de fase de
produção neofordista. Essa fase caracteriza-se pelo desenvolvimento de novas
modalidades de turismo, principalmente em nível regional e local, associadas a
interesses múltiplos. Em todo caso,
“as práticas turísticas associadas a motivos ou interesses múltiplos são
dominadas, no mundo ocidental, por consumidores cada vez mais pobres em
tempo e que se envolvem, num zapping ininterrupto, no maior número
possível de actividades de forma a maximizar as suas preciosas experiências
de lazer.”25
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É nesse sentido que importa referenciar a trajetória recente do turismo nos
territórios dos povos indígenas, como uma modalidade alternativa de turismo e como
instrumento de desenvolvimento socioeconômico.26 Essa trajetória tem sido
sobremaneira resultado das transformações advindas das necessidades dos turistas.
Tais turistas vêm adquirindo e, muitas vezes, resgatando um olhar para a cultura.
Assim, concorda-se inteiramente com J. B. Thompson sobre ideologia e cultura. Para
ele, na Europa, “o estudo da cultura está agora menos ligado ao enobrecimento da
mente e do espírito no coração da Europa e mais ligado à elucidação dos costumes,
práticas e crenças de outras sociedades que não as europeias”.27 De fato, as culturas
não existem abstratamente, são saberes de grupos e de pessoas históricas, das quais
jamais podem ser completamente separáveis. As pessoas são formadas em contextos
culturais determinados, mas, são as pessoas que fazem cultura. Nessa concepção, há
constantemente interação entre as pessoas, enquanto membros de sociedades,
caracterizadas culturalmente de modo muito variado, nas quais são sujeitos ativos.
Todavia, essa trajetória, para muitos territórios ancestrais, infelizmente tem
sido uma história de insucessos. O fato é que o turismo de sol, praia e mar pode
apresentar-se muitas vezes como uma força negativa para o destino turístico, mas, ao
contrário disso, se o seu desenvolvimento for sustentável, esse tipo turístico poderá
tornar-se uma força positiva. O mesmo poderá ser dito do turismo nos territórios dos
povos indígenas. Se bem planejado, controlado e gerido pode ser um mecanismo de
proteção e preservação do meio ambiente e, também, de salvaguarda das identidades
socioculturais locais. Agora, quando mal planejado, controlado e gerido, tal
desenvolvimento tende a ocasionar a majoração dos pontos fracos e ameaças sobre o
local e sobre as comunidades de acolhimento, enquanto os pontos fortes e as

26

O turismo no território dos povos indígenas é um turismo alternativo, por romper com os tipos

turísticos convencionais. Ou seja, trata-se de uma modalidade que se afasta da modalidade turística
convencional, de sol, praia e mar.
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THOMPSON, J. B. Ideologia e cultura. São Paulo: Vozes, 1990, p. 170.
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oportunidades acabam sendo minorados ou até mesmo anulados.28 Por isso, esse tipo
de desenvolvimento socioeconômico deve satisfazer não só os prazeres dos turistas,
mas garantir também a integridade dos ecossistemas presentes nos locais receptores e a
proteção dos interesses e direitos dos povos indígenas anfitriões, notadamente do seu
direito à livre determinação. Então, há emergência de um novo conjunto de medidas
sustentadas, com vistas a uma gestão estratégica, ora para requalificar os produtos
baseados no turismo de sol, praia e mar, ora para qualificar os serviços no turismo nos
territórios dos povos indígenas.
Com efeito, o turismo vem ganhando lentamente renovados contornos,
deixando de ser caracterizado como uma mera atividade de atrair visitantes, de
satisfazer desejos ou de celebrar negócios, para passar a ser compreendido como motor
de desenvolvimento socioeconômico. A Organização Mundial do Turismo (OMT)
promove, hoje, o turismo como uma atividade importante nos âmbitos internacional,
nacional e local, propulsora de desenvolvimento socioeconômico de muitos países,
encorajadora de proteção ao ambiente e favorecedora do diálogo e interação social e
cultural. Nessa tessitura, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a adoção de
2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento.
Sendo que a OMT é a agência das Nações Unidas que promove a iniciativa, com vistas
“uma melhor compreensão entre os povos em todo o mundo, levando a uma maior
conscientização sobre o rico patrimônio das diversas civilizações”.29
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2.2. O turismo e a redução da pobreza

A despeito da evolução histórica do turismo, é cediço que um dos seus mais
relevantes papéis é o seu potencial social. E essa perspectiva já foi lançada na
introdução, quando se estudou sobre a sua utilidade social. Sendo assim, retoma-se tal
ideia, todavia agora com mais especificidade, mirando um ponto de relevância
planetária: a redução da pobreza!30
Em 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano, em Estocolmo, na Suécia, teve como resultado a Declaração de Estocolmo.
A Declaração é um documento significativo para a temática do turismo e a redução da
pobreza, uma vez que consagra a soberania dos Estados sobre os seus próprios bens.
Além disso, esse instrumento normativo aponta a pobreza como uma das causas da
degradação ambiental. Em 1987, publicou-se o Relatório Brundtland, denominado
Nosso Futuro Comum, que deu publicidade ao conceito de desenvolvimento
sustentável.
Em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CNUMAD-92), no Rio de Janeiro, os envolvidos analisaram a
evolução das políticas de proteção ambiental. Isso culminou na Declaração do Rio,
contendo princípios estruturantes, bem como os princípios da precaução, da
prevenção, do poluidor-pagador e das responsabilidades comuns, mas diferenciadas.
Em 1999, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações

30

Segundo a definição apresentada pelo Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das
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dia. (UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Committee on Economic, Social and
Cultural rights. Substantive issues arising in the implementation of the international covenant on
economic, social and cultural rights. UN. Doc. 12/2001/10, 10 May 2001. Tradução nossa).
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Unidas instou os Estados a elaborarem e programarem políticas públicas de turismo,
ações que fomentassem a criação de empregos e que dessem poder de mando ou de
decisão às comunidades dos destinos turísticos, particularmente àquelas populações
que vivessem em áreas periféricas e rurais.31
No ano de 2002, no âmbito da Organização Mundial do Turismo, na
Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável ou Rio+10, em Johanesburgo,
concebeu-se uma ação estratégica denominada de Sustainable Tourism – Eliminating
Poverty (ST-EP). Esse programa merece análise.
O aludido plano de alívio à pobreza, aliado ao desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo, compõe-se de sete mecanismos de apoio que
comportam sucintas considerações. O primeiro mecanismo objetiva a criação de
medidas de promoção à educação e à formação. Desse modo, o programa visa a elevar
o nível de escolaridade e capacitação daquelas pessoas que trabalham para empresas e
operadoras turísticas. Já o segundo mecanismo propõe-se a estabelecer medidas de
apoio aos bens, às atividades e aos serviços rurais, de forma a envolver as empresas
que empregam pessoas pobres e as comunidades locais pobres em todo o processo de
abastecimento da cadeia do turismo. O terceiro mecanismo busca fomentar o
desenvolvimento da economia informal por meio da venda de produtos locais,
artesanais e rurais aos turistas e demais visitantes. O quarto mecanismo objetiva
fomentar a criação de organizações socioeconômicas comunitárias ou solidárias, de
pequeno e de médio porte. Como se vê, até aqui, o programa tem o intuito de viabilizar
o desenvolvimento social e econômico, de base comunitária, para as comunidades
locais e pobres. Quanto ao quinto mecanismo, ele tem como viés recomendar a
redistribuição das receitas advindas de impostos ou taxas do turismo, com vistas a
beneficiar

destinos

turísticos

e

principalmente

populações

economicamente

desfavoráveis e afetadas por essa atividade econômica. Como penúltimo recurso, o
sexto mecanismo almeja promover a doação voluntária de apoio. Dessarte, a empresa
31
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de turismo e os próprios turistas podem contribuir financeiramente para a redução da
pobreza, patrocinando o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo. E,
como encerramento, há o sétimo mecanismo, que tem como foco promover os
melhores equipamentos de infraestrutura nos locais de desenvolvimento da atividade
turística.
Em 2005, durante a Cimeira Mundial das Nações Unidas, em Nova York,
os organizadores visavam a envolver o aproveitamento do turismo de forma mais
eficaz com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) até 2015, o que
culminou na Declaração sobre Aproveitamento do turismo para os ODM. A
Declaração é um documento de cunho assistencialista, uma vez que chama a atenção
dos governos e de outros agentes interessados para o potencial dos recursos humanos
das pessoas pobres na prestação de serviços de qualidade.32
Dez anos depois da Rio+10, no ano de 2012, a Cimeira Mundial das Nações
Unidas ou Rio+20, no Rio de Janeiro, teve como resultado o documento intitulado O
Futuro que Queremos. O objetivo dessa Cimeira foi
“Garantir um compromisso renovado em nome do desenvolvimento
sustentável, avaliando o progresso obtido até o presente e as lacunas
remanescentes na implementação dos resultados das maiores cúpulas de
desenvolvimento sustentável, abordando desafios novos e emergentes.”33

Por vezes, os temas em destaque foram a economia verde, no contexto do
desenvolvimento sustentável, e a erradicação da pobreza. Nesse contexto, o
documento O Futuro que Queremos ressalta que o turismo pode contribuir para a
criação de pequenas e médias empresas. Para esse efeito, o documento recomenda a
abertura de microcrédito para pobres, povos indígenas e locais.
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Assim, considerando os avanços suscitados ao longo dos últimos anos,
muitas iniciativas têm procurado utilizar o turismo para combater a pobreza. Todavia,
entende-se que existem etapas de suma importância para uma abordagem pós-2015
sobre o tema. Elas não podem ser negligenciadas para favorecer o mercado de turismo.
Tais etapas devem envolver: trabalhar de forma participada, informada e integrada
com os diferentes atores do desenvolvimento por meio do turismo, assegurando
políticas, planos e programas de desenvolvimento e de apoio, assim como parcerias
público-privadas; identificar quem são os verdadeiros atingidos e compreender as suas
reais necessidades, contextualizando e oportunizando o empoderamento (capacidade
de decidir) dessas pessoas em todo o processo de desenvolvimento socioeconômico; e
monitorar continuamente as estratégias de ação que sejam verdadeiramente
contextuais, a ponto de beneficiar equitativamente e de forma mais justa os envolvidos
menos favorecidos.
O turismo pós-2015 deve, dessarte, assegurar

a inclusão e o

empoderamento das pessoas menos favorecidas. Justifica-se a assertiva ora colocada
quando, por exemplo, os povos indígenas receptores do turismo avaliam criticamente o
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo em seus territórios, no tocante
a avaliar a quem, quando e por quanto tempo cabe esse tipo alternativo de
desenvolvimento. Para esse efeito, há necessidade de medidas de acesso à participação
dos povos indígenas nas tomadas de decisão sobre assuntos ligados às práticas
turísticas.34

2.3. Os elementos estruturais do turismo

34
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Emerge também como imprescindível e enriquecedor ao estudo a sua
definição conceitual, e a exposição sobre os seus elementos tidos como básicos e
estruturais, os quais vão ao encontro dos tópicos introdutórios iniciais.
Não obstante, “devido à relativa juventude do turismo como atividade
socioeconômica generalizada e ao seu complexo caráter multidisciplinar (o turismo
engloba uma grande variedade de setores econômicos e de disciplinas acadêmicas)
”,35 não há um consenso entre os doutrinadores e os profissionais do turismo no
tocante à definição de turismo e de seus elementos básicos e estruturantes.
Para a Organização Mundial do Turismo (OMT) – organização com
personalidade própria e de atuação global, mas com atribuições direcionadas – turismo
“é um fenômeno social, econômico e cultural que requer o deslocamento de pessoas
para lugares fora de seu ambiente habitual, por um período inferior a um ano, para
fins pessoais, profissionais ou outros. ”36
Apesar de se entender compreensivo e (até mesmo) satisfatório o conceito
empregado pela OMT, tem grande valia a definição de turismo empregada por
Gustavo Marín Guardado. Segundo ele, o turismo “tem características complexas,
fenômeno da modernidade, que produz bens culturais, formas de consumo,
35
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experiências e relações sociais, ao mesmo tempo em que transmite um significado
para lugares, pessoas e culturas locais”.37
Nesse contexto, o turismo possui quatro elementos básicos e estruturais,
quais sejam: primeiro elemento, demanda do turismo (visitantes); segundo elemento,
oferta do turismo (bens, atividades e serviços turísticos); terceiro elemento, espaço
geográfico ou região de produção (destino turístico); quarto elemento, profissionais do
turismo (por um lado, os agentes públicos do turismo e, por outro, os profissionais
privados que compõem as agências vendedoras de viagens e as agências organizadoras
de viagens).
O primeiro elemento, a demanda do turismo, é formado pelos visitantes,
como consumidores de bens, de atividades e de serviços turísticos. Os viajantes
(internacionais e internos), conforme a OMT, são pessoas que se deslocam entre dois
espaços geográficos dentro ou fora de seu país de origem, por motivos que não o
exercício de uma determinada atividade remunerada permanente no local receptor.
Desse modo, os viajantes podem ser os visitantes do dia ou também os denominados
de excursionistas, que se hospedam menos de vinte e quatro horas no país visitado
(excluindo os viajantes em trânsito). Mas, há visitantes que pernoitam, também
denominados de turistas, que passam pelo menos vinte e quatro horas fora de sua
residência habitual.
Os visitantes (excursionistas e turistas) podem ser classificados, conforme a
“categoria de propósitos de visita”38, ou a finalidade de sua visita ao Estado receptor,
nos seguintes grupos: por motivos de lazer39 e recreação,40 que incluem férias,
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desportos, turismo cultural e os passeios (visitas) a amigos e familiares; por motivos de
negócios e profissionais, que incluem reuniões, conferências, missões, turismo de
negócios e de incentivos; e por outros fins turísticos, que incluem turismo de estudos e
de tratamento de saúde. Assim, os visitantes são pessoas que “viajam para um destino
principal diferente de seu ambiente habitual, por motivos pessoais”.41
Ainda nesse contexto, é importante deixar desde já acertado que aos
visitantes deve ser conferido um conjunto de direitos e deveres consagrados pelas
legislações internas. Por exemplo, o diploma legal português que estabelece as bases
das Políticas Públicas de Turismo, o Decreto-Lei n. 191/2009, de 17 de agosto, no seu
artigo 22, estabelece os direitos dos utilizadores do turismo, sem prejuízo de outros
direitos reconhecidos em legislação especial, quais sejam:

“Direito de beneficiar de produtos e serviços turísticos nas condições e
preços convencionados; direito de receber documentos que comprovem os
termos da sua contratação e preços convencionados; direito de usufruir de
tranquilidade, privacidade e segurança pessoal para si e para os seus bens;
direito de formular reclamações inerentes ao fornecimento de produtos e
prestação de serviços turísticos, de acordo com o previsto na lei, e de obter
respostas oportunas e adequadas; direito de usufruir de produtos e serviços
turísticos em boas condições de manutenção, conservação, higiene e
limpeza; direito de obter a informação adequada à prevenção de acidentes,
na utilização de serviços e produtos turísticos.”

O diploma legal português que estabelece as bases das Políticas Públicas de
Turismo, o Decreto-Lei n. 191/2009, de 17 de agosto, no seu artigo 23, estabelece os
deveres dos utilizadores do turismo, quais sejam:

40

A recreação pode ser entendida “como as atividades desenvolvidas durante o tempo de lazer,

podendo ser desde a recreação em casa até o turismo, no qual está envolvida a estada de pelo menos
uma noite”. (Ibidem, p. 44).
41

NACIONES UNIDAS. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Recomendaciones

internacionales para estadísticas de turismo 2008. Madrid/Nueva York: UNWTO, 2010. Disponível
em: <http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1s.pdf>.
55

“Dever de cumprir a lei e os regulamentos vigentes; dever de respeitar o
património natural e cultural das comunidades, bem como os seus costumes;
dever de utilizar e usufruir dos serviços, produtos e recursos turísticos com
respeito pelo ambiente e tradições nacionais; dever de adotar os hábitos de
consumo ético e sustentável dos recursos turísticos.”

Já o segundo elemento, a oferta do turismo, é composto por, no mínimo,
quatro elementos básicos: bens ecológicos e culturais – direta ou indiretamente
envolvidos nas práticas turísticas; atividades turísticas; serviços turísticos; e, por fim,
infraestrutura básica ou de apoio, que inclui alojamento, alimentação, transporte, lazer
ou recreação.
Quanto ao terceiro elemento, cabem considerações pontuais. Ele aborda o
espaço geográfico. Tal espaço é o lugar ou a base física onde acontece a “experiência
turística”.42
Para o presente estudo o espaço geográfico tem igual significado ao de
destino turístico. Então, espaço geográfico constitui a região de produção, i.e., “o país,
região ou cidade para onde os visitantes são direcionados, o núcleo do turismo”.43
E, por derradeiro, eis o quarto elemento. De um lado, os agentes públicos
do turismo e, do outro, os profissionais privados do turismo que compõem as agências
vendedoras de viagens e as agências organizadoras de viagens. Eles formam o último
requisito do turismo.
Os agentes públicos do turismo são entes públicos que perseguem objetivos
públicos de interesse para o turismo. Eles integram a Administração Pública. Dessa
forma, os agentes públicos do turismo, como os membros do governo responsável pela
seara do turismo, são as autoridades turísticas nacionais, regionais e locais; os agentes
de coordenação e desenvolvimento; e os agentes de conservação da natureza e das
florestas para fins turísticos.
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Eles exercem um papel essencial na regulação da iniciativa privada, no
fomento do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo e na promoção dos
locais receptores do turismo. Atuam também na proteção não só do utilizador turístico
(o turista), mas também das comunidades anfitriãs, mediante o exercício de uma
função de fiscalização e de sanção.
As agências vendedoras de viagens, também chamadas de agências
intermediárias, atuam de forma intermediária, por desenvolver uma atividade de
intermediação entre os efetivos fornecedores dos serviços turísticos e os turistas. Elas
atuam por meio de uma comissão, fornecida pelas agências organizadoras, e até
mesmo por meio de taxas, cobradas dos turistas. Tais agências buscam o seu
faturamento pela atividade de intermediação. Por exemplo, elas podem realizar a
reserva ou a venda de bilhetes de transporte e das acomodações em hotéis,
providenciar o transporte turístico, etc.
Não obstante, as agências intermediárias podem ainda desenvolver o papel
de organizadoras, por meio da feitura de roteiros de viagens e até mesmo da execução
de programas turísticos.44
44
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Já as agências organizadoras, também chamadas de operadoras turísticas,
atuam na prestação efetiva de serviços turísticos, quais sejam: empresas exploradoras
de empreendimentos turísticos; empresas de aluguel de veículos; estabelecimentos de
restauração e bebidas etc. Elas são os verdadeiros fornecedores de serviços, por
elaborarem viagens organizadas que vendem ou propõem para venda de forma direta
ou por meio de agências vendedoras.45

2.4. A Organização Mundial do Turismo

Não poderia ficar o direito do turismo solto, ou seja, sem um organismo
internacional que controle a aplicação de seus acordos, especialmente em razão de ser
recente, de ser necessário um melhor quadro regulamentar do turismo e ainda, de
demandar mais e melhores esforços, reforçando a cooperação e a parceria entre todos
os interessados dos setores públicos e privados em nível internacional e interno. Há
necessidade de um sujeito de direito internacional que controle a aplicação dos acordos
porque existem ainda muitos Estados e operadores turísticos coniventes com um
desenvolvimento turístico explorador. Essa conivência impede invariavelmente o
reguladoras da actividade cambial; e) A intermediação na celebração de contratos de aluguer de
veículos de passageiros sem condutor; f) A comercialização de seguros de viagem e de bagagem em
conjugação e no âmbito de outros serviços por si prestados; g) A venda de guias turísticos e de
publicações semelhantes; h) O transporte turístico efectuado no âmbito de uma viagem turística, nos
termos definidos no artigo 15.º; i) A prestação de serviços ligados ao acolhimento turístico,
nomeadamente a organização de visitas a museus, monumentos históricos e outros locais de relevante
interesse
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intercâmbio de conhecimentos específicos de boas práticas e a adoção de medidas de
promoção

da

sustentabilidade

econômica, social,

cultural

e

ecológica

no

desenvolvimento por meio do turismo.
Diante desse quadro, surge um importante sujeito de direito internacional,
uma organização internacional com personalidade própria e de atuação global, mas
com atribuições direcionadas.
A Organização Mundial do Turismo (OMT) é o principal organismo
internacional que trabalha de forma específica com o turismo. Todavia, não é o único;
há outros sujeitos e atores internacionais que contribuem e são importantes para o
turismo, como: Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD
ou Banco Mundial); Organização Mundial do Comércio (OMC); Organização
Internacional do Trabalho (OIT); Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO); Organização Mundial de Saúde (OMS); entre outros.
Nessa tessitura, a Agência do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente não
deixa de ser responsável também por promover a preservação do meio ambiente dos
destinos turísticos e o uso eficiente dos bens, haja vista que entre os seus principais
objetivos está o de manter o estado do meio ambiente global sob contínuo
monitoramento.
A OMT detém responsabilidade global para desenvolver o turismo, com
quadro institucional próprio e sede em Madri. A instituição é formada por 156 paísesmembros efetivos, seis países-membros associados e mais de 450 membros afiliados,
que representam o setor privado do turismo, as instituições educacionais, as
associações de turismo e as autoridades locais de turismo. A então União Internacional
de Organizações Oficiais de Viagens (IUOTO), criada em 1947, foi transformada em
um órgão intergovernamental em 1975, sob a denominação de Organização Mundial
do Turismo. No ano de 2003, o Conselho Econômico e Social, por meio do artigo
primeiro da Resolução n. 2003/2 e em conformidade com os artigos 57 e 63 da Carta
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das Nações Unidas,46 reconheceu a OMT como uma organização intergovernamental
ligada às Nações Unidas.
Os seus principais órgãos são: Assembleia Geral, Conselho Executivo,
Comissões Regionais, Comitês e Secretariado. A Assembleia Geral é o órgão máximo
da OMT, formado por delegados que representam todos os países-membros efetivos e
os membros associados, enquanto os membros afiliados são observadores. Reúne-se de
dois em dois anos, com o propósito de aprovar o orçamento e os programas
relacionados ao setor turístico, bem como para eleger o secretário-geral. O Conselho
Executivo é o órgão de direção da OMT, formado por 26 países-membros efetivos que
foram eleitos pela Assembleia Geral. Os membros associados e afiliados são também
observadores do Conselho. Ele se reúne duas vezes ao ano, tendo como objetivo cuidar
do perfeito funcionamento da organização, dos programas e dos orçamentos
executados.
Em razão de sua utilidade prática, é necessário citar as Comissões
Regionais da OMT. Elas são compostas por seis Comissões, com atuação na África, na
América, na Ásia ocidental, na Ásia oriental, na Europa e no Oriente Médio. Reúnemse ao menos uma vez ao ano. Cada Comissão é formada por seus Estados-membros e
por membros associados, enquanto os membros afiliados são meramente observadores.
Os Comitês possuem a função de fornecer informações que são pertinentes à criação, à
implantação e ao monitoramento dos projetos e das ações em todas as áreas de
atuação. Por último, o Secretariado é dirigido pelo secretário-geral, ao qual compete
executar os programas de trabalho da OMT.
46
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Tal organização, com personalidade jurídica internacional, tem um amplo
campo de atuação, uma vez que cada região do globo tem um representante nomeado e
atuante, que objetiva disseminar o turismo nas suas regiões por meio da organização
de seminários ou de contatos entre os operadores turísticos.47 Em suma, a OMT é um
fórum em nível internacional para o desenvolvimento do turismo e de suas políticas.

2.5. Os instrumentos internacionais do turismo

Sedimentadas as principais bases do turismo e elencadas as principais
características da OMT, mostra-se fundamental analisar os instrumentos internacionais
que estão à disposição dos atores responsáveis pela operacionalização.
É também imprescindível, ainda que prematuramente, estudar os
instrumentos ou documentos normativos à luz do problema. Por razões de
sistematização, pretende-se aqui analisá-los criticamente, deixando transparecer o que
de fato os instrumentos internacionais escolhidos têm a oferecer ao desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas.
Escolheram-se os seguintes instrumentos legais e institucionais específicos
do turismo: a Declaração de Manila sobre o Turismo Mundial, de 10 de outubro de
1980; e a Declaração de Manila sobre os Efeitos Sociais do Turismo, de 22 de maio de
1997. As Declarações escolhidas trazem inflexões significativas e ideias que refletem a
necessidade de um desenvolvimento direcionado também aos residentes dos destinos
de viagens.
Não obstante, a Carta do Turismo e o Código do Turista, assim como o
Código de Ética Mundial para o Turismo, sejam também considerados instrumentos
legais de notável importância para o campo do turismo; por inspirarem a elaboração e
adoção de outros documentos do turismo, eles vêm ditando e exigindo
comportamentos das partes afetadas.
47
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2. ed. revista e atualizada. São Paulo: Senac São Paulo. 2005, p. 124.
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2.5.1. A Declaração de Manila sobre o Turismo Mundial

A Declaração de Manila sobre o Turismo Mundial, de 10 de outubro de
1980, é fruto da Conferência Mundial sobre o Turismo, convocada pela OMT e
realizada em Manila, nas Filipinas, no período de 27 de setembro a 10 de outubro de
1980.
A Declaração reconhece que o desenvolvimento econômico do turismo não
deve ser o único benefício pensado e percebido pelos Estados emissores e receptores,
haja vista que existem outros benefícios, tais como os efeitos benéficos sobre a saúde
física e mental não só dos turistas, mas também dos residentes do local de
acolhimento; o aumento do contingente e da qualidade da capacidade de trabalho das
comunidades residentes; o bem-estar individual e coletivo dos turistas e dos demais
visitantes, assim como das comunidades anfitriãs. Desse modo, a Declaração prevê os
objetivos do turismo: a realização do ser humano; a busca da igualdade entre os povos;
o respeito pela originalidade e identidade cultural dos povos; a contribuição crescente
para a educação; a liberdade do homem, respeitando a sua identidade e dignidade.
Por conta desses objetivos, a Declaração de 1980 traz ressalvas quanto à
utilização abusiva dos bens disponíveis, isso porque o documento reconhece as
ameaças de um desenvolvimento não limitado. Assim, o documento exige dos Estados
a adoção de esforços necessários à preservação de locais históricos, culturais e
religiosos, e estabelece que a:
“Satisfação das necessidades turísticas não deve constituir uma ameaça para
os interesses sociais e econômicos das populações das regiões turísticas, para
o meio ambiente, especialmente para os recursos naturais, que são as
atrações essenciais do turismo ou para locais históricos e culturais.”48
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N. 18 da Declaração de Manila sobre o Turismo Mundial.
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Com efeito, a Declaração de Manila reconhece que “a preparação para o
turismo deve ser parte da preparação para a responsabilidade cívica dos cidadãos”49
e, portanto, os Estados têm a responsabilidade de adotar meios de educação e
informação, bem como de facilitar a ação de indivíduos e entidades envolvidas nessa
missão.
A Declaração de Manila, tão exaltada, ressalta que o desenvolvimento
econômico não deve ser o único aspecto do turismo a ser considerado pelos Estados
emissores e receptores; existem também ameaças trazidas por ele.
De fato, a Declaração traz um conteúdo significativo e que merece ser
ponderado diante da realidade pesquisada. Desse modo, se o desenvolvimento por
meio do turismo nos territórios dos povos indígenas for compatível com o bem viver
dos povos indígenas receptores do turismo, então o lucro econômico desse
desenvolvimento não é o benefício almejado por seus atores-chave. Em vez disso,
viver bem para os povos indígenas implica a realização do ser humano, a busca da
igualdade entre os povos, o respeito pela originalidade e identidade cultural dos povos
e a liberdade do homem, respeitando a sua identidade e dignidade.
Para esse efeito, há imperiosa necessidade de utilizar os bens ecológicos e
culturais envolvidos no turismo com máxima cautela, respeitando os princípios da
precaução e da prevenção. Isso porque “a fixação normativa de valores limites”50 por
meio de princípios jurídicos ambientais é imprescindível para o desenvolvimento
estudado.
Nesse sentido, a Declaração de 1980 parece ter seguido essa linha de
raciocínio, uma vez que a satisfação dos interesses turísticos não deve estar acima dos
interesses ambientais, “especialmente para os recursos naturais, que são as atrações
essenciais do turismo ou para locais históricos e culturais”.51 Portanto, o Estado tem o
49
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dever de assumir a responsabilidade de proteção do meio ambiente afetado pelo
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas de forma a conceber medidas concretas de atuação.
2.5.2. A Declaração de Manila sobre os Efeitos Sociais do Turismo
Já a Declaração de Manila sobre os Efeitos Sociais do Turismo foi adotada
em 22 de maio de 1997. À época os representantes de Estados e grupos privados
procedentes de 77 países participaram da Reunião de Líderes do Turismo Mundial
sobre os Efeitos Sociais do Turismo, realizada em Manila, nas Filipinas, resultando na
elaboração de 10 princípios essenciais que devem ser interpretados.
O primeiro princípio prevê a necessidade de uma maior participação das
comunidades de acolhimento nos processos de planejamento, execução, supervisão e
evolução de políticas, programas e planos setoriais de desenvolvimento por meio do
turismo. Para esse efeito, esse documento salienta a importância de criar mecanismos
de sensibilização comunitária para informar as populações anfitriãs do turismo dos
benefícios a serem obtidos do desenvolvimento por meio do turismo. Todavia,
percebe-se que a Declaração segue uma linha de entendimento tradicional. O fato é
que esse documento reconhece a necessidade de criar mecanismos de sensibilização
comunitária para informar as populações afetadas pelo turismo tão somente dos
benefícios do desenvolvimento por meio do turismo, esquecendo-se das ameaças
resultantes desse desenvolvimento. Entende-se neste estudo, de modo diverso,
portanto, que as comunidades de acolhimento têm o direito de serem informadas dos
custos ambientais e socioculturais do desenvolvimento por meio do turismo.
O segundo princípio fomenta o turismo como motor de desenvolvimento
social, não só econômico. Assim, as populações receptoras do turismo têm
oportunidades socioeconômicas de melhorar o seu padrão de vida. A Declaração
reconhece também que o turismo é motor de desenvolvimento socioeconômico para as
áreas periféricas e suas populações rurais.
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O terceiro princípio reconhece que a preservação do legado histórico e do
patrimônio cultural deve ser considerada no momento do planejamento de uma política
de turismo. Mas, cabe deixar consignado que a preservação dos bens culturais
envolvidos deve ser considerada em todas as etapas de desenvolvimento. Tal
planejamento deve andar lado a lado com as regras de boa conduta e as normas
internas sociais das comunidades de acolhimento, com vistas a salvaguardar os
interesses das pessoas afetadas pelo turismo. Nesse contexto, a Declaração ressalta
ainda a particularidade dos povos indígenas quando eles são influenciados pelo
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo. Esse documento reconhece a
necessidade de controlar a capacidade de carga local, para não colocar em risco os
povos indígenas locais e os seus valores sociais.
O quarto princípio complementa o terceiro, uma vez que a Declaração exige
dos operadores turísticos o estabelecimento de serviços de educação, informação e
comunicação que devem ser adotados para sensibilizar os turistas para melhores
práticas de comportamento social, com vistas a respeitar a cultura das comunidades de
acolhimento.
O quinto princípio reconhece o valor inestimável dos recursos humanos
envolvidos, mostrando a necessidade de estabelecer programas de estudo que deem
maior empoderamento local, e maiores oportunidades para a participação de mulheres
e jovens.
O sexto princípio exige, num primeiro momento, a criação de redes
integradas entre os governos, os operadores turísticos e as demais partes interessadas
no turismo, com vistas a promover os aspectos positivos do desenvolvimento por meio
do turismo e a erradicar os seus impactos negativos. Logo em seguida, exige também
dos sistemas internacionais de turismo a coordenação e o acompanhamento dessas
redes integradas.
O sétimo princípio exige dos profissionais do turismo maior mobilização
interna e internacional, com o intuito de prevenir e combater os abusos e as
explorações derivadas das atividades turísticas, especialmente aqueles abusos e
explorações direcionados às mulheres, às crianças e aos grupos desfavorecidos.
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O oitavo princípio impõe obrigações às autoridades públicas, para que
formulem e adotem legislações e regulamentos direcionados a prevenir e até mesmo a
eliminar os efeitos sociais negativos do turismo.
O nono princípio reconhece a importância de contextualizar o turismo na
Agenda 21, por ser importante fonte de desenvolvimento. No entanto, a Declaração
reconhece os custos ambientais advindos desse desenvolvimento, levando em
consideração os efeitos de poluição sobre a biodiversidade e os frágeis ecossistemas,
como os recifes de coral, os sítios arqueológicos, as montanhas, as áreas costeiras e as
zonas úmidas. Para a Declaração, a biodiversidade e os frágeis ecossistemas são
preocupações especiais.
E o décimo princípio ressalta a necessidade de formular e adotar um código
de ética do turismo.
Por sua vez, salienta-se a importância dos dez princípios recomendados pela
Declaração no desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios
dos povos indígenas.
O conteúdo do primeiro princípio tem fundamental importância para a
realidade estudada. Por conta disso, o presente estudo trará um ponto dedicado ao
direito de acesso à participação dos povos indígenas receptores do turismo nos
procedimentos de tomadas de decisão, incluindo o exercício do seu direito à consulta
livre, prévia e informada.
O segundo princípio também tem notória representatividade para o estudo.
Vê-se que o turismo nos territórios dos povos indígenas pode ser motor de
desenvolvimento social. Nesse contexto, esse tipo de desenvolvimento pode contribuir
para a preservação e proteção dos habitats dos povos indígenas, muitas vezes
localizados em zonas periféricas, ecológica e culturalmente sensíveis.
O terceiro princípio segue a mesma linha de abordagem do segundo
princípio. Isso porque a preservação do legado histórico e cultural desses povos deve
ser considerada em todo o processo de desenvolvimento. Em todos os momentos do
desenvolvimento, as regras e normas internas sociais devem ser ponderadas. Isso
implica a necessidade de controlar a capacidade de carga dos bens culturais, além dos
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bens ecológicos, para não colocar em risco os povos indígenas locais e os valores
éticos, sociais, econômicos, culturais, ecológicos e cênicos desses bens.
Já o quarto princípio complementa o terceiro, pois a Administração Pública
e os operadores turísticos têm o dever de estabelecer serviços de educação, informação
e comunicação que devem ser adotados para responsabilizar os turistas para melhores
práticas de comportamento social, com vistas a respeitar a cultura dos povos indígenas,
impedindo ou minorando as possíveis ameaças desse desenvolvimento, como os
conflitos culturais.52
O quinto princípio da Declaração traz um conteúdo expressivo, uma vez
que reconhece o valor inestimável dos recursos humanos envolvidos. Particularmente,
os povos indígenas receptores do turismo são os protagonistas do desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo.
Já o sexto princípio complementa o primeiro princípio da Declaração, já
que a participação dos povos indígenas receptores do turismo em todo o processo de
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas é fator preponderante para um desenvolvimento compatível com o bem
viver dos povos receptores do turismo. A participação ativa dos povos contribui para
um desenvolvimento, no mínimo, socialmente sustentável.
O conteúdo do sétimo princípio denota grande preocupação e o oitavo
princípio acaba por complementá-lo, pois as autoridades públicas têm o dever de
formular e adotar legislações e regulamentos direcionados a prevenir e até mesmo a
eliminar os efeitos sociais negativos do desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo.
O nono princípio merece primazia diante dos demais princípios. Dessa
forma, os territórios dos povos indígenas afetados por esse desenvolvimento
socioeconômico são preocupação de qualquer política setorial responsável. A
preservação continuada e a proteção das integridades do território são pré-requisitos
52

A temática sobre os conflitos culturais será abordada no decorrer do trabalho no Capítulo 3, item

3.9. Os conflitos culturais.
67

desse tipo de desenvolvimento e não apenas meros requisitos dele. Defende-se, nesse
contexto, que o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios
dos povos indígenas só é autêntico quando permite a preservação continuada e a
proteção das integridades cultural e ecológica dos habitats dos povos indígenas, e será
irresponsável se as impedir.
Enfim, o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas tem potencialidades para ser uma da alternativa
sustentável de promoção das medidas de preservação continuada e proteção das
integridades cultural e ecológica dos territórios desses povos.
O décimo princípio reconhece a necessidade de formular e adotar um
código de ética do turismo, que veio a ser recepcionado no dia 1 de outubro de 1999.
Esse documento será analisado no ponto abaixo, particularmente no contexto do
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas.
2.5.3. A Carta de Direitos do Turismo e o Código do Turista
A Carta de Direitos do Turismo e o Código do Turista são documentos
normativos internacionais adotados pela 6ª Assembleia Geral da OMT, realizada em
Sofia, na Bulgária, no período de 17 a 26 de setembro de 1985.
Esses instrumentos operacionalizam o artigo 24 da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, de 1948 e elevam o turismo a “fator de equilíbrio social e de
intensificação da consciência nacional e universal”.53 Consequentemente, o artigo 2º
da Carta de Direitos do Turismo exige dos Estados a criação e a aplicação de políticas
que fomentem um desenvolvimento harmonioso das atividades turísticas nacionais e
internacionais, para benefício de todos aqueles que participam dessas atividades.
A Carta de Direitos do Turismo estabelece deveres fundamentais aos
Estados: favorecer o crescimento ordenado e harmonioso das atividades turísticas,
53
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tanto nacionais, como internacionais; integrar a política turística nacional, regional e
local em uma política global de desenvolvimento turístico, ampliando a cooperação
turística; prestar a devida atenção às ideias emanadas pela Declaração de Manila sobre
o Turismo Mundial de 1980; estimular a adoção de medidas que permitam a
participação de todos no turismo nacional e internacional; e proteger os bens
ecológicos e culturais afetados pelas atividades turísticas que constituem o patrimônio
da humanidade.54
Os artigos 4º e 5º da Carta estabelecem também deveres complementares
aos Estados: favorecer o acesso dos turistas nacionais e internacionais ao patrimônio
natural e cultural das comunidades de acolhimento, desde que esse acesso respeite as
regras contidas nos instrumentos normativos facilitadores e existentes no marco das
Nações Unidas e das suas agências especializadas, como a Organização de Aviação
Civil Internacional, a Organização Marítima Internacional e em particular a
Organização Mundial do Turismo; promover uma consciência turística e facilitar o
contato entre turistas e comunidades receptoras do turismo, objetivando a
compreensão e o enriquecimento mútuo; assegurar a segurança dos visitantes e de seus
pertences, por motivos de prevenção e proteção; oferecer aos visitantes todas as
medidas necessárias e melhores condições de higiene, acesso aos serviços de saúde,
prevenindo-os contra enfermidades contagiosas e acidentes; impedir a utilização do
turismo para fins ilícitos, como o turismo sexual; reforçar a proteção dos turistas e das
populações de acolhimento por meio da adoção de medidas destinadas a prevenir e
impedir a utilização ilegal de drogas; permitir a livre circulação dos turistas nacionais
e internacionais no interior do país; não permitir quaisquer medidas de discriminação
contra os turistas; permitir ao turista o acesso rápido aos serviços administrativos,
judiciais e de representação consular; e contribuir para o acesso à informação,
objetivando auxiliar o turista a compreender os costumes das populações de
acolhimento.
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A Carta traz reflexões importantes e inovadoras, pois ela reconhece direitos
fundamentais às comunidades anfitriãs: direito de acesso aos seus próprios bens, sem
deixar de adotar atitudes e comportamentos de respeito pelo meio ambiente. Assim,
esse documento de recomendação reconhece o direito de as populações visitadas
serem compreendidas e respeitadas pelos turistas, que inclui o respeito pelos seus
costumes, práticas, lugares sagrados, riquezas artísticas, arqueológicas e culturais, bem
como os demais bens ecológicos que integram o meio dessas populações.55
Apesar de o Código do Turista seguir uma abordagem tradicional, que
delega aos turistas mais direitos do que deveres fundamentais, o artigo 11 do Código
do Turista de 1985 estabelece de forma tímida deveres aos turistas, complementando a
Carta de Direitos do Turismo.
Em todo caso, os deveres dos turistas recepcionados pelo Código devem ser
aplicados no contexto do desenvolvimento nos territórios dos povos indígenas. Assim,
os turistas devem respeitar a legislação e os regulamentos em vigor dos locais
receptores. Nesse contexto, defende-se que os turistas devem respeitar no mínimo as
normas e regras internas impostas pelos povos indígenas receptores do turismo. Dessa
forma, nos locais receptores, os turistas têm os deveres: de mostrar maior compreensão
e respeito aos costumes, às crenças e aos comportamentos das comunidades anfitriãs;
de evitar que se tornem muito ostensivas as diferenças econômicas, sociais e culturais
que possam existir entre eles e as comunidades anfitriãs; de estar abertos à cultura das
comunidades visitadas; de abster-se de toda forma de exploração humana,
particularmente a exploração sexual; e de abster-se de utilizar, comercializar e
transportar drogas e itens afins.
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Os turistas, de fato, não devem ser consumidores de recursos turísticos.
Eles devem ser agentes socioambientais. Essa assertiva é carregada de uma reflexão
significativa de abordagem moderna, pois não enxerga o turista apenas como um mero
explorador de bens, atividades e serviços turísticos. Por conta disso, o presente
trabalho tratará também da temática dos direitos-deveres dos turistas ao longo do
estudo.
2.5.4. O Código de Ética Mundial para o Turismo
O Código de Ética Mundial para o Turismo foi aprovado em Santiago do
Chile pela Assembleia Geral da OMT, no dia 1º de outubro de 1999.
Trata-se de um documento que traz regras de conduta a serem seguidas
pelas partes interessadas no desenvolvimento por meio do turismo que manifestem a
intenção de submeter os litígios relativos à aplicação ou interpretação do Código a um
terceiro órgão imparcial, denominado de Comitê de Ética do Turismo, para fins de
conciliação.56
Para a doutrina tradicional, o Código é uma mera recomendação ou um
documento chamado soft law, não podendo ser compreendido como um instrumento
vinculativo em sentido técnico, possuindo apenas sentido moral. Ao contrário disso,
defende-se a emergência e a maturidade do Direito. Pode-se dizer, dessa forma, que o
Código tem normatividade. Trata-se de um documento com força normativa e de
propagação. O Código define direitos, deveres e responsabilidades fundamentais para
as partes interessadas. Assim, não se coaduna com a ideia de que esse instrumento
normativo tenha apenas obrigações morais, também chamadas de obrigações
imperfeitas. O Código fixa padrões de conduta, norteando relações entre as partes. É
possível constatar a sua aplicação prática, uma vez que os princípios e as regras
contidos no Código são reconhecidos e podem ser aplicados nos foros internos e
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internacionais. Consequentemente, os povos indígenas receptores do turismo podem
invocar o Código, reforçando cada vez mais a sua força normativa.
O Código estabelece 10 artigos, que reconhecem nove princípios do
turismo. Esses nove princípios são: a contribuição do turismo para o entendimento e o
respeito mútuos entre homens e sociedades; o turismo como instrumento de
desenvolvimento pessoal e coletivo; o turismo como fator de desenvolvimento
sustentável; o turismo como fator de aproveitamento e enriquecimento do patrimônio
cultural da humanidade; o turismo como atividade benéfica para os países e as
comunidades de destino; as obrigações dos agentes do desenvolvimento turístico; o
direito ao turismo; a liberdade de deslocamento turístico; e o direito dos trabalhadores
e dos empresários do setor turístico.
Desse modo, o artigo 1º reconhece que os fundamentos e as consequências
de um turismo responsável são “a compreensão e a promoção dos valores éticos
comuns da humanidade, em um espírito de tolerância e respeito à diversidade, às
crenças religiosas, filosóficas e morais”.57 Por conta disso, os atores do
desenvolvimento têm o dever de respeitar as tradições e práticas sociais e culturais de
todos os povos, incluindo as minorias nacionais e os povos indígenas.
Consequentemente, as atividades turísticas organizar-se-ão de forma a harmonizar-se
com as peculiaridades e tradições dos destinos, respeitando suas leis e costumes.
Nesse contexto, o Código traz significativas reflexões, na medida em que
nele aflora, com particular incidência, a necessidade de um desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas fundado na
compreensão e na promoção dos valores éticos, em um contexto de tolerância e
respeito à diversidade cultural que inclui o respeito às crenças religiosas, filosóficas e
morais dos povos indígenas receptores. Vê-se, desse modo, que esse instrumento
normativo fornece padrões específicos de comportamento.
Assim, o Código recepciona deveres às autoridades públicas. Dentro desse
campo, podem ser ressaltados: assegurar a proteção dos turistas e dos visitantes, assim
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como de seus pertences; prestar atenção especial aos turistas estrangeiros, devido à sua
vulnerabilidade;58 facilitar a fixação de meios de informação, prevenção, proteção,
58

O Código volta-se à defesa do consumidor, quando recepciona o dever que as autoridades públicas

têm de “prestar atenção especial aos turistas estrangeiros, devido à sua vulnerabilidade”. O turista,
enquanto consumidor de bens, atividades e serviços turísticos, é por princípio vulnerável perante as
operadoras turísticas (fornecedoras de serviços). Assim, o Código assume uma abordagem tradicional,
por ser preponderantemente protecionista. Nesse contexto, em 1985, a ONU recepcionou a Resolução
39/248, ressaltando a representatividade da temática voltada à defesa do consumidor. A Resolução
reconhece que “os consumidores deparam com desequilíbrios em termos econômicos, níveis
educacionais e poder aquisitivo”. Por conta disso, a Resolução recepciona princípios gerais, que
salientam a observância de necessidades por serem os consumidores a princípio vulneráveis perante os
operadores econômicos, quais sejam: “a) proteger o consumidor quanto a prejuízos à sua segurança; b)
fomentar e proteger os interesses econômicos dos consumidores; c) fornecer aos consumidores
informações adequadas para capacitá-los a fazer escolhas acertadas de acordo com as necessidades e
desejos individuais; d) educar o consumidor; e) criar possibilidades de real ressarcimento do
consumidor; f) garantir a liberdade para formar grupos de consumidores e outros grupos ou
organizações de relevância e oportunidades para que estas organizações possam apresentar seus
enfoques nos processos decisórios a elas referentes”. A presente Resolução visa mais precisamente à
defesa do consumidor no tocante a sua segurança física, à proteção dos seus interesses econômicos, à
salvaguarda dos padrões para a segurança e qualidade dos bens, atividades e serviços, à salvaguarda
de medidas que possibilitem ao consumidor ter o ressarcimento e a promoção de programas de
informação e educação. Ultrapassando esse primeiro momento de ponderação, cabe deixar consignado
que é inegável que a proteção do turista deve ser levada em consideração quando configurada a
relação de consumo no contexto socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas. Assim, as operadoras turísticas devem adotar, quando necessárias, medidas de execução
destinadas à responsabilização e à compensação. O que deve ficar claro é que os turistas
(consumidores) têm responsabilidades socioambientais e intergeracionais, para além de direitos. Com
efeito, vê-se necessário ter uma “base racional relativa à proteção do consumidor”. Vislumbra-se, por
fim, que os turistas, quando se deslocam para a prática do turismo nos territórios dos povos indígenas,
deverão dispor de informações claras e de fácil compreensão sobre os seus direitos e obrigações. As
entidades reguladoras nacionais devem elaborar, após consulta com os povos indígenas receptores do
turismo e com outros atores-chave, nomeadamente as operadoras turísticas e as organizações de
consumidores, um catálogo de direitos e principalmente de deveres dos turistas. (GAIO JÚNIOR,
Antônio Pereira. O consumidor e sua proteção na União Europeia e Mercosul: pesquisa conjuntural
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seguro e assistência específicos que correspondam às necessidades dos turistas e
visitantes; e condenar e reprimir com severidade os atentados, as agressões, os
sequestros e as ameaças dirigidos contra turistas ou trabalhadores do setor turístico,
assim como a destruição intencional de instalações turísticas ou de elementos do
patrimônio cultural e natural.59
Por um lado, o artigo 1º, n. 3, estabelece que as comunidades receptoras e
os agentes profissionais locais terão que “aprender a conhecer e respeitar os turistas
que os visitam, informar-se sobre sua forma de vida, seus gostos e suas
expectativas”.60 Por outro lado, em seus deslocamentos, os turistas deverão
“evitar todo o ato criminal ou considerado delinquente pelas leis do país que
visitam, bem como qualquer comportamento que possa chocar a população
local, ou ainda, danificar o entorno do lugar. Deverão se abster de qualquer
tipo de tráfico de drogas, armas, antiguidades, espécies protegidas, produtos
e substâncias perigosas e proibidas pelo regulamento nacional.”61

Os turistas devem ser conscientizados dos riscos de saúde e seguros
relativos ao seu deslocamento, mas eles têm a responsabilidade de comportar-se de
forma que diminua esses riscos.62
Apesar de se entender que os deveres direcionados aos turistas como
utilizadores de produtos, atividades e serviços turísticos elencados pelo Código
Mundial de Ética do Turismo são de grande importância ao desenvolvimento por meio
do turismo, é importante deixar consignado que esse instrumento normativo segue
ainda uma abordagem tradicional e protecionista, que vê os turistas como meros
detentores de direitos. Longe vai o tempo em que os turistas eram merecedores de
primazia. Ora, eles têm deveres fundamentais. No mínimo, os turistas devem gozar dos
como contribuição à política desenvolvimentista de proteção consumerista nos Blocos. Curitiba: Juruá,
2014).
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benefícios do turismo nas condições mais favoráveis na medida em que cultivem bons
hábitos e que utilizem de forma sustentável, responsável os bens ecológicos e culturais
do destino turístico. Dessa forma, eles devem respeitar a capacidade de carga dos bens
envolvidos, promovendo a ética da preservação.
Nesse sentido, também importa referir que os turistas têm deveres
prementes no contexto do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas. Isto porque os povos receptores do turismo possuem
uma verdadeira e cristalina vulnerabilidade. Assim como os destinos turísticos
afetados por esse tipo de desenvolvimento são locais essencialmente sensíveis. Em
suma, a imposição de deveres aos turistas é claramente e, no mínimo, plausível para
assegurar a integridade dos povos afetados e a sustentabilidade ecológica do habitat
atingido pelas práticas turísticas.
O artigo 2º do Código reconhece que o turismo é geralmente uma atividade
relacionada ao descanso, à diversão, ao esporte e ao acesso à cultura e à natureza, ao
mesmo tempo em que consagra o turismo como meio privilegiado de desenvolvimento
individual e coletivo. Já o artigo 3º reconhece o turismo como fator de
desenvolvimento sustentável. O artigo 4º do Código reconhece que “os recursos
turísticos pertencem ao patrimônio comum da humanidade”.63
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Há espaços geográficos dentro e fora da Terra, como o alto-mar e os fundos marinhos, o espaço

aéreo internacional, o espaço extra-atmosférico e a Antártida, que denotam particular interesse para a
comunidade global. Esses espaços geográficos são, de fato, espaços internacionais. Apesar de
existirem diversos pensamentos doutrinários que abordam diferentes modelos teóricos para
compreender os espaços internacionais, apoia-se na ideia de que tais espaços fazem parte do
patrimônio comum da humanidade. Desse modo, “pretende-se conformar positivamente o estatuto dos
espaços internacionais, precludindo a sua apropriação unilateral, apontando para uma gestão
internacional dos espaços. Esta doutrina tem como objetivo a subordinação da utilização dos espaços a
obrigações de interesse geral, nomeadamente tendo em conta preocupações de coexistência pacífica e
justiça distributiva”. (MACHADO, Jónatas E. M. Direito Internacional: do paradigma clássico ao pós11 de setembro. 3. ed. Coimbra: Coimbra editora. 2006, p. 515).
Por sua vez, diferentemente da ideia de patrimônio da humanidade, o enquadramento conceitual de
patrimônio mundial funda-se em um catálogo de bens do patrimônio cultural e do patrimônio natural
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Nesse sentido, as comunidades de acolhimento têm, com relação a esses
recursos, direitos e obrigações particularizadas; por conta disso os operadores devem
estimular o acesso do público aos bens e monumentos culturais, respeitando os direitos
de seus proprietários, que incluem os edifícios religiosos, sem prejudicar os cultos. 64
Nesse ponto, esse documento normativo é inovador, uma vez que reconhece em seu
artigo 4º, n. 2, que as políticas e atividades turísticas deverão inteirar-se a respeito do
patrimônio artístico, arqueológico e cultural, o que inclui a sua proteção e transmissão
às gerações futuras.
O artigo 5º do Código recepciona que “as populações e comunidades locais
se associarão às atividades turísticas e terão uma participação equitativa nos
situados em um determinado território, e eles são susceptíveis de serem inscritos na lista do
patrimônio mundial. Trata-se de uma lista dos bens do patrimônio cultural e do patrimônio natural que
têm um valor universal, excepcional. Tal lista é elaborada e segue os critérios da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Em 1972, a UNESCO adotou a
Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Conforme exigido pela Convenção, em 1976,
criaram-se o Comité do Patrimônio Mundial e o Fundo do Patrimônio Mundial. Já em 1992, criou-se o
Centro do Patrimônio Mundial. Em junho de 2015, a lista do patrimônio mundial tinha 1007 bens
inscritos em 161 Estados-membros da Convenção, que incluem 779 bens culturais, 197 bens naturais e
31 bens mistos. A UNESCO segue critérios de seleção com base nas Diretrizes Operacionais para a
Implementação da Convenção do Patrimônio Mundial. Dessa forma, há critérios formais para incluir
um bem de valor universal, excepcional, na lista do patrimônio mundial. Ultrapassando esse primeiro
momento de análise, cabe, todavia, ressaltar que há duas formas de reconhecer os bens pertencentes ao
patrimônio mundial. A primeira forma baseia-se em critérios formais, determinados pela UNESCO. A
segunda forma aflora um paradigma inovador, pois tende a seguir critérios informais e subjetivos. O
fato é que o Código de Ética Mundial para o Turismo reconhece explicitamente os recursos turísticos
como pertencentes ao patrimônio mundial. A partir dessa assertiva nasce um dever do Estado, uma vez
que os recursos turísticos reconhecidos na prática pelos turistas são pertencentes ao patrimônio
mundial. Dessa maneira, os Estados têm o dever de assegurar que sejam tomadas medidas eficazes e
ativas de proteção, conservação e valorização desses recursos turísticos. Por exemplo, o ente estatal
deve tomar medidas legais, científicas, técnicas, administrativas e financeiras apropriadas e
necessárias quando uma operadora turística tentar destruir um recurso turístico encontrado nos
territórios dos povos indígenas que é, de fato, considerado um bem pertencente ao patrimônio cultural.
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benefícios econômicos, sociais e culturais que referem especialmente na criação
direta e indireta de emprego que ocasionem”.65
O artigo 6º estabelece os deveres dos agentes profissionais do turismo:
facilitar aos turistas as informações necessárias sobre a sua viagem; manter
transparentes as cláusulas dos contratos que proponham a seus clientes; atuar com
segurança, prevenção de acidentes, e condições sanitárias e de higiene dos alimentos;
preocupar-se com a existência de sistemas de seguros e de assistência; assumir o
compromisso de prestar contas de acordo com a legislação nacional e, quando houver
necessidade, pagar uma indenização equitativa pelo descumprimento de cláusulas
contratuais;66 contribuir para o desenvolvimento cultural e espiritual dos turistas,
permitindo o exercício de suas práticas religiosas durante o deslocamento; cuidar em
conjunto com as autoridades públicas dos Estados de origem e dos países de destino do
estabelecimento de mecanismos para a repatriação dos turistas, quando existir
descumprimento de contratos pelas empresas de viagens.67
Nessa tessitura, o artigo 6º, n. 5, do Código prevê que as autoridades
públicas têm o direito e o dever de informar os turistas das condições difíceis nos
momentos de crise, que incluem os perigos que podem enfrentar em seus
deslocamentos no estrangeiro. E que a imprensa especializada em turismo e os demais
meios de comunicação difundirão “informações verdadeiras e equilibradas sobre os
acontecimentos e as situações que possam influir na frequência turística”.68
Assiste-se por essa altura que as autoridades públicas, os agentes
profissionais do turismo, as comunidades de acolhimento e os turistas têm
responsabilidades para com o desenvolvimento por meio do turismo.
Já o artigo 7º aborda o direito de todos ao turismo, i.e., o turismo é também
entendido como resultado do direito ao descanso e ao lazer, e em especial da limitação
da jornada de trabalho, salvaguardados no artigo 24 da Declaração Universal dos
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Direitos Humanos e no artigo 7º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais. O artigo 8º do Código ratifica o artigo 13 da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, haja vista que os turistas e demais visitantes têm o direito de se
beneficiarem da liberdade de circular de um país para outro, envolvendo o acesso às
zonas de trânsito, às zonas rurais, aos sítios turísticos e culturais, sem discriminações e
sem demasiadas formalidades.
Os turistas possuem um conjunto de direitos: permissão de utilizar todos os
meios de comunicação disponíveis, interiores e exteriores; acesso rápido e fácil aos
serviços administrativos, judiciais e sanitários locais,69 podendo entrar livremente em
contato com as autoridades dos seus países; gozo dos mesmos direitos que os cidadãos
do país que visitam no que diz respeito à confidencialidade dos seus dados pessoais;
facilidades máximas no que condiz com as liberdades de viagens e o acesso ao turismo
internacional.70 Desse modo, o artigo 8º do Código reconhece a liberdade de
deslocamento turístico, ao mesmo tempo em que consagra os direitos dos turistas e
demais visitantes. O fato é que esse documento normativo continua a seguir uma
abordagem tradicionalista e simplista, que “vê o turista apenas enquanto consumidor
de serviços turísticos e, portanto, apenas como titular de direitos. O turista, na
realidade, é um consumidor de recursos turísticos”.71
O artigo 9º reconhece os direitos e os deveres fundamentais dos
trabalhadores e em especial daqueles assalariados e autônomos do setor turístico e das
atividades afins. Além do mais esse artigo reconhece os direitos dos empresários e
investidores do setor turístico, especialmente das médias e pequenas empresas. O
artigo 10º trata da aplicação dos princípios do Código. Em suma, os agentes públicos e
privados do desenvolvimento por meio do turismo cooperarão e controlarão a prática
efetiva dos nove princípios estabelecidos pelo documento.
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Levando em conta as particularidades dos 10 artigos do Código de Ética
Mundial para o Turismo, de 1999, que reconhecem nove princípios do turismo,
mostra-se interessantíssimo, a título de exemplificação, analisar o Código de Ética da
Pesquisa (San Code of Research Ethics), concebido pelos povos indígenas San,
vigente a partir do dia 3º de março de 2017.
O Código de Ética da Pesquisa foi elaborado pelos povos indígenas San,
localizados na África, precisamente na África Austral, porque, diante da autenticidade
desses povos, há longos anos, eles sofrem as mazelas de pesquisas científicas
antiéticas e desrespeitosas. Isso porque esses povos são afetados negativamente,
quando as partes interessadas ao acesso dos seus conhecimentos tradicionais e
recursos genéticos não se sujeitam ao consentimento prévio e fundamentado. Eles
também são afetados negativamente, quando os resultados da pesquisa, do
desenvolvimento e dos benefícios derivados da utilização dos conhecimentos e
recursos não são compartilhados de forma justa e equitativa. A verdade é que esses
povos são afetados negativamente, quando pesquisadores e indústrias farmacêuticas
trabalham para atender, sobretudo, os seus próprios interesses, rejeitando os contextos
sociais, culturais e ambientais.
Sendo assim, o Código representa uma iniciativa positiva e protagonizada
pelos próprios povos indígenas, notadamente os povos San. Conforme as palavras
ditas pela Chefe do Conselho San, Leana Snyders:

“Os povos San criaram o Código por causa de transgressões passadas,
incluindo o uso de linguagens insultantes pelos pesquisadores, o uso de
jargões ao se comunicarem com os povos San, além de que os
pesquisadores, muitas vezes, não consultam as comunidades sobre as suas
descobertas, abordando os membros dos povos San sem permissão dos
líderes comunitários”72.
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O Código de Ética da Pesquisa é um documento que traz regras de conduta
a serem seguidas pelas partes interessadas ao acesso dos conhecimentos tradicionais e
recursos genéticos que manifestem a intenção de submeter a mecanismos de resolução
de litígios, propostos pelos próprios povos afetados pelas pesquisas. De acordo com o
teor normativo do Código, “em casos extremos, a inclusão e publicação de
pesquisadores antiéticos em um ‘livro negro’ podem ser consideradas”73. Isso
significa que pesquisadores que não cumprirem o Código de Ética podem ser
recusados pelos povos San em projetos de pesquisas futuras.
De fato, as partes interessadas devem seguir as regras de condutas, a
envolver protocolos de pesquisa, elaborados pelo Conselho San, os quais contêm
requisitos específicos para cada etapa da pesquisa. Tais requisitos estão
fundamentados em valores éticos, pois se baseiam nos valores do respeito, da
honestidade, justiça e equidade na pesquisa, e do cuidado com os próprios membros da
comunidade San. Este Código recepciona direitos e há também a conformação de
deveres, como prevê o seu conteúdo:

“exigimos uma troca aberta e clara de informações entre os pesquisadores e
nossos líderes. A linguagem deve ser clara, ou seja, não acadêmica ou
complexa. Questões devem ser cuidadosamente e corretamente descritas
para os povos San entenderem. Deve haver uma partilha totalmente honesta
de informação”74.

Por isso, vale dizer que não há propriamente obrigações de fazer participar,
mas se a iniciativa de participar for dos beneficiários (pesquisadores), então o dever de
respeitar as regras de condutas é absolutamente indispensável. Desse modo, entende-se
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que o Código não se trata de uma mera recomendação, podendo ser entendido como
um instrumento vinculativo para as partes interessadas, definindo direitos, deveres e
responsabilidades fundamentais para as partes interessadas.
Em verdade, os povos indígenas têm o direito de determinar livremente seu
estatuto político e perseguir seu desenvolvimento econômico, social e cultural, num
contexto de bem viver. Assim, esse Código é uma alternativa real de limitar e até
mesmo recusar o acesso a qualquer diálogo com os pesquisadores. O que é legítimo.
Nesse sentido, pode-se também entender que a imposição de regras de
condutas aos turistas e às empresas turísticas é indispensável para salvaguardar os
direitos dos povos indígenas receptores do turismo, como o direito à livre
determinação e o direito ao respeito à intimidade das suas vidas privadas.
Pensando-se assim, que o direito ao respeito à intimidade da vida privada
poderá impor limites ao ato de ‘olhar’ ou de ‘fotografar’ que o turismo pressupõe (e a
pesquisa científica ainda mais). Entende-se que, seguindo a linha de entendimento do
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, por decisão de 24 de junho de 2004, no
caso Von Hannover C. Alemanha, a proteção da vida privada deve ser
contrabalanceada com a liberdade de expressão. Sendo que no caso do
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas, o respeito pelo direito à intimidade da vida privada dos povos afetados por
esse tipo de desenvolvimento deve ser prioridade, até porque o ato de ‘olhar’ ou de
‘fotografar’ pode levar, se não for restringido, a “um clima de assédio contínuo que
induz na pessoa em causa um forte sentimento de intrusão em sua vida privada ou
mesmo de perseguição”75. Afinal, não basta classificar um membro dos povos
indígenas como atrativo turístico, ou seja, aquele membro preparado para festa, com
pinturas e enfeites, para justificar uma intrusão na sua vida privada.
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O desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos
povos indígenas requer a tomada de decisões fundamentadas nos valores de respeito,
honestidade, justiça e equidade, além do cuidado com os próprios membros dos povos
indígenas receptores do turismo. Nesse sentido, é interessante mencionar as ideias
emanadas de José Eduardo Figueiredo Dias sobre o direito à reserva sobre a
intimidade da vida privada. Para ele, o direito à reserva sobre a intimidade da vida
privada tem importância fundamental nos dias atuais. Este direito ganha renovados
contornos, uma vez que é constantemente reclamado
“[...] — numa perspectiva não estritamente individual, mas igualmente no
seu sentido relacional — como um valor fundamental para as condições de
existência da sociedade. Ao que acresce, entre nós, o seu reconhecimento
expresso na Constituição como direito fundamental (no nº 1 do artigo 26º),
direito esse que tem na sua base o princípio da dignidade da pessoa humana,
valor soberano em que se baseia a República Portuguesa, nos termos do
artigo 1º da CRP”76.

2.6. Os instrumentos de programação para o turismo

Há dois programas implantados pela OMT que passam a ser objeto de
estudo. Escolheram-se dois instrumentos de programação do turismo de âmbito global,
que são: o Programa Turismo Sustentável 10 YFP; e o Programa de Resiliência de
Desenvolvimento do Turismo. Esses programas são desenvolvidos em um contexto
global de ação e são direcionados a desenvolver e reforçar a cooperação internacional
para promover de forma efetiva a produção sustentável nos países receptores e
emissores do turismo. Tais programas poderão ser utilizados no contexto do
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas.
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Além disso, o Programa de Resiliência complementa a promoção de um
desenvolvimento por meio turismo sustentável, pois se trata de uma ação global para
avaliar e mitigar os riscos relacionados com o desenvolvimento por meio das
atividades turísticas. Portanto, os referidos programas são dignos de nota diante da
realidade estudada.

2.6.1. O Programa Turismo Sustentável

O Programa Turismo Sustentável 10 YFP foi concebido em Londres no dia
5 de novembro de 2014, levando em consideração o Dia Mundial do Turismo
Responsável. Trata-se de um instrumento de programação que visa a operacionalizar
de forma prática a adoção em nível mundial de consumo e produção sustentáveis, sob
a perspectiva do desenvolvimento socioeconômico e ambiental por meio do turismo.
O Programa 10YFP conta com quatro áreas de trabalho, que foram
definidas por seus líderes de trabalho, objetivando promover e permitir a real mudança
no setor do turismo para uma maior sustentabilidade, por meio do processo de tomada
de decisão em conformidade com os elementos de “evidência, eficiência, inovação,
colaboração entre as partes interessadas, monitoramento à adoção de uma
abordagem de ciclo de vida para a melhoria contínua”.77 As quatro áreas de trabalho
têm objetivos específicos.
A primeira área de atuação tem por objetivo fortalecer a feitura e adoção de
políticas setoriais de turismo de forma sustentável, promovendo e incentivando os
agentes de desenvolvimento para planejar, gerenciar e monitorar o desenvolvimento
por meio do turismo de acordo com o princípio da sustentabilidade.
Os atores-chave do desenvolvimento por meio do turismo “devem
organizar os seus comportamentos e ações de forma a não viverem: (I) à custa da
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natureza; (II) à custa de outros seres humanos; (III) à custa de outras nações; (IV) à
custa de outras gerações”.78
A segunda área de atuação do programa tem por fim promover parcerias
com os atores, necessariamente para a colaboração intersetorial máxima ou reforçada.
A operacionalização desse programa deve envolver o compartilhamento de
informações e de dados de forma conjunta e cooperativa entre os interessados, assim
como exige a adoção de sistemas de monitoramento ou ferramentas ou indicadores de
sustentabilidade aptos a medir o desenvolvimento por meio do turismo.
A terceira área de atuação tem por objetivo específico pesquisar o
intercâmbio de melhores práticas e experiências, e atuar nesse intercâmbio, na medida
em que essas melhores práticas exerçam o seu papel automático de influência sobre
aqueles turistas (consumidores) que buscam serviços sustentáveis e comportamentos
cívicos de viagens.
A quarta área de atuação tem por objetivo aumentar a conscientização
socioambiental dos atores envolvidos na elaboração, na consecução e no
monitoramento do desenvolvimento por meio do turismo em âmbito internacional,
nacional, regional e local. A maior consciência acaba também ditando uma maior
aplicação dos instrumentos de investimento e de financiamento de forma sustentável
para o turismo.
Vê-se que as quatro áreas de trabalho têm objetivos específicos que
coadunam com a realidade do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios dos povos indígenas.
A primeira área de atuação merece, de fato, grande atenção, pois os atoreschave têm o dever de estimular comportamentos para não viverem à custa dos bens
ecológicos e dos bens culturais encontrados nos territórios dos povos indígenas; à
custa desses povos que são protagonistas do desenvolvimento, para além de meros
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atrativos turísticos; à custa de outras gerações, que incluem as gerações vindouras dos
povos indígenas.
A segunda área de atuação do programa também tem reflexões
significativas

para

a

realidade

estudada.

Os

atores-chave

desse

tipo

de

desenvolvimento devem atuar de forma integrada, sendo que a operacionalização
desse programa pode alcançar os povos indígenas que se interessam pelo
desenvolvimento por meio do turismo e envolver a promoção do compartilhamento de
informações, assim como exige a implantação de sistemas de monitoramento,
ferramentas ou indicadores de sustentabilidade aptos a medir o desenvolvimento por
meio do turismo nos territórios dos povos indígenas.
Já a terceira área de atuação tem papel decisivo, quando aplicada na
pesquisa. Isto é, o intercâmbio de melhores práticas e (boas e também ruins)
experiências exerce o seu papel automático de influência não apenas sobre os turistas
que buscam visitar os territórios, mas também sobre os demais envolvidos nesse tipo
de desenvolvimento, promovendo comportamentos cívicos, se eles tiverem a
consciência de responsabilidade.
E a quarta área de atuação complementa a ideia da terceira área de atuação
do programa, uma vez que uma elevada conscientização socioambiental acaba não só
por ditar uma maior aplicação dos instrumentos de investimento e de financiamento de
forma sustentável do turismo, mas também dá maior praticidade aos instrumentos
normativos de proteção dos direitos dos povos indígenas.
2.6.2. O Programa de Resiliência de Desenvolvimento do Turismo
A partir da Coordenação do Sistema das Nações Unidas,79 levando-se em
conta a avaliação e mitigação dos riscos relacionados às atividades turísticas sob o
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marco regulatório do Código Mundial de Ética do Turismo, desenvolveu-se o
Programa de Resiliência no âmbito da Organização Mundial do Turismo. Este fornece
estratégias de mitigação, e instrumentos de teor teórico e prático para avaliar os riscos
de importância global, nacional, regional e local por meio de oficinas, exercícios de
simulação e workshops, nas seguintes áreas: “planeamento de emergência para o
turismo; análise de risco, de alerta rápido e mapeamento; coordenação de crise em
nível nacional e internacional; centro de crise; comunicação de crise; e técnicas de
recuperação”.80
Ressalta-se a importância prática desse programa, se aplicado no contexto
do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas. Tal programa fornece linhas mestras e estratégias de mitigação e de
avaliação de riscos e ameaças socioambientais. Ele envolve medidas de planejamento
de emergência para o desenvolvimento por meio do turismo; prévia análise de riscos;
coordenação de crise; inclusão dos povos indígenas receptores do turismo; e técnicas
de resiliência, devendo envolver técnicas tradicionais de resiliência.
O Programa de Resiliência da OMT conta ainda com a ajuda da Rede de
Resposta de Emergência do Turismo (TERN), que é formada por um grupo de
associações de turismo no mundo e foi lançada em Washington, em abril de 2006, e
segue como orientações básicas:
“Trabalhar em estreita colaboração com o Sistema das Nações Unidas;
compartilhar informações em tempo real e ideias; dar claras, concisas e
geograficamente específicas mensagens públicas; procurar estreita ligação
com os meios de comunicação para melhor divulgar informações quando
necessário; ser ativado para emergências regionais e globais de relevância
para o setor de viagens e turismo, ou, se assim for solicitado, por um dos
membros da TERN.”81
Europa (OSCE) e as Estratégias relacionadas à saúde e à Organização Mundial da Saúde, dentre
outras.
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De fato, o turismo, em razão de suas mais importantes características, tem
rica fonte normativa. Tanto textos escritos, quanto princípios formam sua base
disciplinadora. O foco mais relevante para o estudo e que exige que se debruce agora
sobre ele é a relação do direito do turismo com os povos indígenas, camada da
sociedade historicamente explorada e afetada pelo desenvolvimento por meio do
turismo e muito pouco beneficiada por ele.
2.7. A compreensão de direito do turismo
Levando em consideração que o turismo, conforme recepciona a OMT, é
“um fenômeno social, econômico e cultural que requer o deslocamento de pessoas
para lugares fora de seu ambiente habitual, por um período inferior a um ano, para
fins pessoais, profissionais ou outros”,82 a definição de direito do turismo pode ser
analisada sob vários aspectos, entre os quais se destacam: o direito do turismo
enquanto disciplina teórico-jurídica; o direito do turismo como um direito relacional; e
o direito do turismo quanto a sua natureza.
É nesse sentido que o direito do turismo será compreendido e tal sentido
conduz, inevitavelmente, a uma concepção ampla (alargada). Em todo caso, a ordem
instaurada pelo Direito, notadamente pelo direito do turismo, apoia-se, ainda que seja
para transformar um “estado de coisas”, sobre uma determinada realidade, sobre uma
82
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determinada ordem socioeconômica, sistema de interesses ou concepção do mundo,
sendo que a intervenção do direito do turismo transforma essa ordem de fato, numa
ordem legítima, justa, valorativa, normativa (dever-ser), na medida justa sob a
concepção do mundo em que essa área se inspira.

2.7.1. O direito do turismo enquanto disciplina teórico-jurídica

A doutrina majoritária especializada parte do entendimento de que o direito
do turismo é composto essencialmente por um conjunto de diplomas normativos.
Ou melhor, a regulação jurídica do turismo consubstancia-se na construção,
concepção e manutenção de um conjunto de diplomas normativos que conferem
unidade substancial ao direito do turismo. O conjunto de diplomas normativos do
direito do turismo agrega em seu enquadramento legal normas relacionadas à atividade
de transportes e das agências de viagens, reconhecendo que outras normas de
atividades ligadas ao turismo (estada em alojamentos turísticos, restauração, visitas a
monumentos) podem ser importantes em sede de concepção e enquadramento jurídico.
Assim, no que tange à definição do direito do turismo, Manuela Patrício
reconhece em sua obra intitulada “Direito do turismo e alojamento turístico” que o
direito do turismo “traduz-se no ramo do Direito constituído pelo conjunto de normas
que visam a disciplinar as questões jurídicas suscitadas pela atividade turística,
estabelecendo a regulação jurídica do setor turístico”.83
Nessa linha, os diplomas normativos que compõem o direito do turismo
consubstanciam-se entre si, moldando a regulação jurídica do turismo; são eles:
“Política do Turismo; Procedimento administrativo de instalação,
classificação e funcionamento de empreendimentos turísticos e atividades
turísticas; formação inicial, contínua e certificação; Ordenamento do
território (incluindo o urbanismo), dada a relevante expressão territorial dos
empreendimentos turísticos, equipamentos e infraestruturas associados;
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Investimento: relativo aos apoios e incentivos financeiros a conceder a
investimentos no setor do turismo; Declaração de utilidade turística.”84

A verdade é que, hoje, assiste-se à proliferação de diplomas normativos que
condicionam as atividades turísticas. A proliferação de diplomas normativos é
impulsionada pelo desenvolvimento do turismo, até porque, conforme já exposto no
tópico dedicado à evolução histórica do turismo, o homem sente, cada vez mais, a
necessidade de transpor barreiras, de alcançar o antes inacessível e de conhecer novos
lugares, muitas vezes intocados.
Por conta dessa proliferação de diplomas normativos, para Pierre Py, em
sua obra intitulada “Droit du tourisme”, o direito do turismo é “o conjunto de
instituições e regras de direito cujo nascimento foi provocado pelo fenômeno do
turismo provocou ou que tiveram seu conteúdo inspirado por ele”.85
Isso significa que os conceitos, princípios e institutos jurídicos do direito do
turismo vão se formando progressivamente, dando a unidade material ao direito do
turismo. As primeiras normas jurídicas atinentes à atividade turística foram concebidas
na França. O Droit du tourisme na França “buscou conceituar todas as atividades
advindas do turismo, suas relações e organizar todas as legislações, antes esparsas,
em uma compilação de legislação específica da área, o código do turismo”.86
O conjunto de diplomas normativos de direito do turismo é ligado por suas
características e finalidades específicas, na medida em que ele dita a ordem respeitante
às intervenções e aos modos juridicamente adequados de desenvolver as atividades
turísticas.
Não é à toa que se vê a importância do ordenamento do território, com seus
instrumentos de planeamento, no âmbito de uma adequada decisão sobre as afetações
turísticas.
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Nesse sentido, Fernanda Paula Oliveira, sob a ótica do ordenamento do
território, ressalta que:
“A importância do ordenamento do território no âmbito de uma correcta
decisão sobre as afectações turísticas dos solos decorre, entre outros factores,
do relevo que a este propósito assumem alguns dos princípios e regras que o
conformam, como o da separação de usos incompatíveis e mistura de usos
compatíveis; o da ponderação de interesses, públicos e privados,
convergentes e divergentes, que encontram refracção espacial; o da
participação; o da igualdade ou equidade e o da contratualização. Este último
justifica-se essencialmente neste domínio já que os impactes e exigências
financeiros acentuados que em regra se encontram aliados à construção de
empreendimentos turísticos, torna, em regra, necessário indagar com
particular acuidade os interesses dos investidores privados no tipo de
afectação urbanística que se pretende promover.”87

De fato, a intervenção do Direito no domínio do turismo impõe-se como um
instrumento regulador imprescindível para assegurar a “qualidade e excelência do
turismo”.88
O Direito toma para si a difícil função de enquadrar e condicionar o turismo
e, por conseguinte, o seu desenvolvimento. O turismo, como atividade propulsora de
desenvolvimento socioeconômico, ganha renovados contornos quando o Direito se
impõe com os seus princípios jurídicos e métodos de análise. Portanto, o Direito é um
mecanismo estruturante e ocupa posição vital quando se fomenta uma maneira
responsável

de

desenvolvimento

socioeconômico

por

meio

do

turismo,

particularmente do turismo nos territórios dos povos indígenas, compatível ora com o
princípio do desenvolvimento sustentável, ora com o bem viver dos povos afetados.
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2.7.2. O direito do turismo como um direito relacional

O direito do turismo é um direito relacional, ou seja, ele regula relações jurídicas
diversas e intersubjetivas, o que justifica a sua formação por um conjunto de diplomas
normativos que visa a disciplinar as questões jurídicas suscitadas pela atividade

turística, direcionado para a particularidade dos objetos de serviços, como hospedagem,
transporte, serviço de guia e a singularidade dos bens envolvidos que nascem da atividade do
turismo, como os bens ecológicos e os bens culturais.

Tais relações envolvem normalmente o ente público, a empresa de turismo,
turistas e comunidades receptoras do turismo. Mas as relações incluem também
organizações

internacionais,

organizações

não

governamentais,

meios

de

comunicação, pesquisadores e outras pessoas que, de forma direta, indireta, mediata ou
imediatamente, são afetadas pelo turismo.
Para entender melhor o direito do turismo como um direito relacional, é
interessante utilizar a linha de raciocínio de Fernando Alves Correia sobre a essência
do direito do urbanismo. Segundo ele, a essência do direito do urbanismo
“reside na harmonização ou compatibilização entre diferentes interesses
implicados no uso e transformação desse bem essencial – escasso e
irreprodutível – que é o solo, sendo, por isso, constituído por normas
jurídicas cuja função precípua é a ponderação de interesses e a superação dos
conflitos de interesses surgidos a propósito da utilização do mesmo
(ponderação que reveste uma tríplice vertente: entre interesses públicos e
privados colidentes, entre interesses públicos que não são coincidentes e
entre interesses privados divergentes.”89

Assim, a essência do direito do turismo, como um direito relacional, está na
compatibilização ou no equilíbrio entre diferentes e, tendencialmente, divergentes
interesses (diante da multiplicidade de atores), resultantes da prestação de serviços, da
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utilização ou fruição de bens afetados pelas práticas turísticas, e da própria ocupação
do solo para fins turísticos.
No Brasil, o direito do turismo encontra-se estabelecido numa relação de
contrato aplicável ao fornecedor de serviços e suas particularidades. O contrato de
consumo de turismo diz respeito a um contrato celebrado diretamente com o
fornecedor, que é utilizado na sociedade moderna de consumo, como forma de
aquisição de determinado pacote turístico, com um roteiro de viagem antecipadamente
traçado pelo fornecedor, bem como o meio de transporte, o local e as condições de
estada e o prazo de permanência nos lugares previamente ajustados, desde a saída até
seu retorno.
O contrato de turismo possui várias particularidades, uma vez que abrange
o cumprimento de uma série de outros negócios jurídicos celebrados entre o
fornecedor imediato e os fornecedores mediatos como o contrato de transporte aéreo,
de transporte terrestre, de transporte marítimo, o contrato de hospedagem e assim por
diante.
Neste sentido, Roberto Senise Lisboa, em sua obra, Responsabilidade Civil
nas Relações de Consumo, diz:
“Nos contratos de turismo espera-se a prestação de uma atividade de
natureza complexa com a qualidade previamente ajustada e a satisfação
plena do consumidor, inclusive quanto aos resultados da viagem. Dada a
existência de uma série de fornecedores por trás daquele que celebra a
relação de consumo com o turista, reconhece-se a solidariedade entre os
fornecedores dos vários serviços obtidos pelo consumidor, bem como o
direito de regresso do fornecedor que reparar o dano, em face daquele que
realmente deu causa ao prejuízo.90
Como se não bastasse a jurisprudência do STJ em recurso especial sob o nº
287849, julgado pela 4º turma, no dia 17/04/2001, cujo relator foi o ministro
Ruy Rosado de Aguiar, que a ementa segue abaixo”91
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Ementa

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Responsabilidade do fornecedor. Culpa concorrente da
vítima. Hotel. Piscina. Agência de viagens. - Responsabilidade do hotel, que não sinaliza
92

Ademais, no âmbito do sistema brasileiro, fortalecendo a posição citada, o
entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é pela aplicação da
responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor nos contratos (eletrônicos) de
consumo de turismo, uma vez que se trata de vício do serviço, conforme
jurisprudência, havendo então a responsabilidade da agência de turismo por atraso de
voo fretado, conforme segue92:
Enfim, os contratos de consumo de turismo, referem-se à aquisição por
meio de um roteiro de viagem antecipadamente traçado pelo fornecedor, bem como ao
meio de transporte, ao local e às condições de estada e ao prazo de permanência nos
lugares previamente ajustados, desde a saída até seu retorno, sendo que os
fornecedores que agrupam as contratações para atender o consumidor são responsáveis
civilmente pelo cumprimento do contrato de forma solidária e objetiva, cabendo ação
de regresso daquele que foi responsabilizado, em face do real causador do prejuízo.
Corroborando com Leonardo Bessa93, a vedação de cláusula, limitando ou excluindo o
dever de indenizar nas relações de consumo decorre do fato de as normas do Código
de Defesa do Consumidor no Brasil (CDC) serem de ordem pública e interesse social
convenientemente a profundidade da piscina, de acesso livre aos hóspedes. Art. 14 do CDC. - A culpa
concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor. Art. 12, § 2º, III, do
CDC. - A agência de viagens responde pelo dano pessoal que decorreu do mau serviço do hotel
contratado por ela para a hospedagem durante o pacote de turismo. Recursos conhecidos e providos
em parte.
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e, portanto, inafastáveis por disposição contratual. O art. 25 do CDC reforça a
impossibilidade de estipulação contratual que exonere ou diminua a obrigação de
indenizar decorrente de fato ou de vício dos produtos e serviços.94
Em todo caso, percebe-se que o direito do turismo, como um direito
relacional, deve ser percebido e compreendido como instrumento de compatibilização
entre diferentes e, essencialmente, divergentes interesses. Por conta disso, a regulação
jurídica do turismo deve ter por objetivo o enquadramento e condicionamento das
atividades turísticas, como meio de alcançar a ponderação de interesses e a superação
dos conflitos por ventura existentes.

2.7.3. O direito do turismo quanto a sua natureza
Embora a doutrina majoritária especializada entenda que o direito do
turismo constrói de forma progressiva suas próprias vertentes, a propósito de questões
que ainda não foram resolvidas pelos juristas ou de questões que possuem grandiosa
importância do ponto de vista prático, mas que foram até agora tão somente teorizadas,
há uma forte tendência em vê-lo como parte da ciência do direito administrativo.
Uma parcela dos doutrinadores especializados, como Pierre Py95 e Jorge
Fernández Ruiz,96 perspectiva-o como uma área especial do direito administrativo. É,
sobremaneira, por intermédio dos princípios gerais do direito administrativo que se
pode perceber, a priori, a dinâmica do direito do turismo. Ou, conforme salienta Jorge
Miranda,
“a acção mediata dos princípios consiste, em primeiro lugar, em
funcionarem como critério de interpretação e de integração, pois são eles que
94
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dão coerência geral do sistema. E, assim, o sentido exacto dos preceitos
constitucionais tem de ser encontrado na conjugação com os princípios, e a
integração há de ser feita de tal sorte que se tornem explícitas ou
explicitáveis as normas que o legislador constituinte não quis ou não pôde
exprimir cabalmente. Servem, depois, os princípios de elementos de
construção e qualificação: os conceitos básicos de estruturação do sistema
constitucional aparecem estreitamente conexos com os princípios ou por
meio da prescrição de princípios.”97

No caso, um princípio de Direito Administrativo será uma proposição de
cunho jurídico que serve de base, de infraestrutura, de orientação vetora interpretativa
para uma uniformidade de sentido, assim, conferir-se validade ao agir admistrativo,
mediante estabelecimento de uma lógica sistêmico-normativa.98
Sua previsão pode ser expressa, tanto pela Constituição Federal do Brasil,
como pela legislação esparsa, ou de forma implícita, reconhecida, haurida da
logicidade do próprio sistema jurídico.
Entre os princípios do Direito Administrativo, alguns são próprios e outros
são pertencentes a outras áreas de Direito Público, quanto aos que se encontram para
ele em patamar superior de importância, tem-se como o de maior realce o princípio da
supremacia do interesse público sobre o privado (dito também princípio da finalidade
pública99) e o da indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos (dito,
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simplesmente, princípio do interesse público100), pois havidos como verdadeiros
sobreprincípios que encartam, encapam a conflituosa relação entre prerrogativas da
Administração Pública e os direitos dos administrados, embate sobre o qual se funda o
Direito

Administrativo.

Nessa

sua

condição

de

sobreprincípios,

fazem,

primordialmente, por influenciar, orientar o sentido dos demais a eles subordinados.
O sobreprincípio da supremacia do interesse público sobre o privado tem
sua influência verificada em vários dispositivos constitucionais na ordem jurídica
brasileira, entre os quais se extraem como exemplos os que versam sobre a função
social da propriedade, defesa do consumidor ou do meio ambiente (incisos III, V e VI,
do artigo 170, a configurarem subprincípios seus inclusive), desapropriação e
requisição (art. 5º, XXIV e XXV).
A supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado
enfatiza o desempenho da função administrativa, ou seja, do imperioso cumprimento
de um dever legal, com o emprego do poder judiciário (ou seja, previsto em norma
jurídica) correlato e de cunho instrumental, para o atendimento de um interesse
público, isto é, determinado, segundo finalidade legal expressa (fim público).
Como seus subprincípios diretos, estão as posições de privilégios e de
supremacia que a Administração Pública exerce nas suas relações com o particular, a
fim de resguardar o interesse público envolvido. Diante disso, a sua observância
sistemática, no âmbito do Direito Administrativo, prescreve a exigibilidade dos atos
administrativos e sua autoexecutoriedade, quando prevista por lei ou houver urgência
na tutela de um interesse público em risco de perecimento, além da sua revogabilidade,
quando inoportunos ou inconvenientes e a sua invalidação ao se verem viciado
(primado ou autotutela).
Ao seu turno, a indisponibilidade dos interesses públicos pela
Administração significa que a atividade administrativa é subordinada à lei, que o
100
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Estado, ou que lhe faça as vezes, não pode deles se desvincular, vez que tem o dever
jurídico de atendê-los. Assim, o interesse da coletividade (do povo) somente poderá
ser chamado de público, se, e somente se, estiver previsto e estipulado pelo
ordenamento jurídico, a refletir uma eleição, uma escolha e priorização de política
pública a ser atendida, a cargo da Administração Pública, de forma privilegiada ante o
exercício da função administrativa.
Decorrem como seus subprincípios: a) a legalidade, implicando, em
consequência, os da finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação e
responsabilidade do Estado (contrapondo a legalidade, visto como forma de proteção
aos direitos dos administrados contra a atividade administrativa); b) a obrigatoriedade
do desempenho da atividade pública e o da continuidade do serviço público (art. 22,
caput, do CDC); c) o controle administrativo, dito ainda autotutela ou tutela101;d) a
isonomia ou igualdade dos administrados em face da Administração perante à lei; e) a
publicidade; f) a inalienabilidade dos direitos relativos aos interesses públicos; g) o
controle jurisdicional dos atos administrativos; e h) hierarquia.
É bom observar que, em âmbito legal, muitos dos princípios, inclusive os
constitucionais, estão explicitados no art. 2º, caput, da Lei Federal n. 9.784/99. São
elencados nesse dispositivo de lei: legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.
Os princípios administrativos elencados acima, não se podem descurar da
ideia de que um princípio de fundamental importância na ordem jurídica, que se deve
estender, hoje, à matéria do direito do turismo é o princípio da defesa do meio
ambiente, uma vez que “não se pode conceber atividade econômica alguma que venha
causar, potencial ou efetivamente, a degradação ambiental”.102 Até porque variados
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são os temas de direito do turismo que são de suma importância para a defesa do meio
ambiente, como as exportações de poluentes das empresas turísticas.
O direito do turismo trata de assuntos de significativa relevância por estar
imbuído de concepções e preocupações econômicas, sociais, ecológicas e culturais. A
relação do turismo com a redução da pobreza acima apresentada é exemplo que se
encaixa com perfeição nos objetos de estudo do direito do turismo. Com efeito, o
ambiente devem ser bens jurídicos protegidos pelo direito do turismo. Hoje, esse ramo
constitui extrema relevância à promoção de medidas preventivas e adequadas de
proteção, preservação e promoção dos componentes do meio ambiente do local
anfitrião, da qualidade de vida dos seus usuários e da realização plena dos direitos das
suas comunidades de acolhimento, que incluem os povos indígenas receptores do
turismo.
Não bastando isso, a justificativa para perspectivar o direito do turismo
como uma área especial do direito administrativo fundamenta-se ainda na vinculação
do direito do turismo aos instrumentos jurídicos do direito administrativo, como o
contrato administrativo. Além disso, o direito do turismo é formado também por atos
normativos da Administração que produzem efeitos gerais e abstratos, abrangendo
regulamentos, deliberações, portarias, regimentos, resoluções etc. Como lembra
Manuela Patrício, “assiste-se a uma progressiva e intensa regulação pública da
atividade dos agentes privados”.103
Com entendimento diverso, no que tange à natureza do direito do turismo,
há quem o considere um ramo autônomo do Direito, como Rui Aurélio de Lacerda
Badaró, que advoga no sentido de que
“Diversos problemas específicos e dificuldades particulares são próprios da
atividade turística. Essas questões ensejam soluções novas e originais,
oriundas de um processo de transcendência do direito público e do direito
privado. Logo, o direito do turismo rompe o dualismo fundamental do
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direito, abordando de modo transversal a divisão clássica, a ponto de se
tornar único e autônomo.”104

Há de se reconhecer que o direito do turismo quanto a sua natureza é um
assunto delicado sobre o qual divergem juristas respeitáveis. Não obstante,
considerando que os limites para aludido entendimento pautaram-se na doutrina
especializada, frisa-se que a doutrina majoritária nega a autonomia ou independência
do direito do turismo, haja vista que “carece de princípios inspiradores e de critérios
de ordenação próprios que justifiquem uma pretensa consideração como um ramo
independente do ordenamento jurídico”.105
O seu reconhecimento ainda não se concretizou, mas segue a passos largos,
em razão, por vezes, de dois motivos importantes: o primeiro motivo está ligado ao
fato de que, diante do avanço inevitável da regulação jurídica do turismo, a ciência do
direito administrativo é tendencialmente falha em conceber uma teoria adequada a esse
futuro ramo do Direito (direito do turismo); o segundo motivo fundamenta-se na
potencialidade do direito do turismo. Ou seja, esse direito amplia-se e desenvolve-se
de forma especialíssima, já que existem progressivamente assuntos de importância
notável relacionados ao desenvolvimento acelerado do turismo.
Deve-se salientar, diante do exposto, que já existem estudos avançados e
normas importantes do direito do turismo.
E, sob a ótica brasileira, levando em conta a visão positiva de Rui Aurélio
de Lacerda Badaró, os estudos sobre o direito do turismo estão cada vez mais atentos à
unidade substancial de diferentes diplomas normativos direcionados à disciplina do
turismo. Mas, os avanços devem ser vistos com cautela, até porque o direito do
turismo, como uma disciplina jurídica, está se consolidando, mas, por derradeiro, é
ainda precipitado defender a sua autonomia científica.
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2.8. A análise crítica do conceito de desenvolvimento turístico sustentável pela
OMT
Para a Comissão Brundtland, desenvolvimento sustentável é “o
desenvolvimento que permite satisfazer as necessidades das gerações presentes sem
comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias
necessidades”.106 Já para a Organização Mundial do Turismo, o desenvolvimento
turístico sustentável é “aquele que satisfaz as necessidades dos turistas presentes e das
regiões de acolhimento, protegendo e fomentando as oportunidades futuras”.107
Dessa forma, para a OMT, um desenvolvimento turístico envolve a gestão
dos recursos turísticos a ponto de garantir operações econômicas viáveis em longo
prazo, assim como implica o respeito à autenticidade sociocultural das comunidades de
acolhimento

e

a

manutenção

dos

processos

ecológicos

essenciais

e

da

biodiversidade.108
Nota-se, nesse contexto, que o conceito de desenvolvimento turístico
sustentável está originalmente ligado à concepção de desenvolvimento sustentável
cunhada pelo Relatório da Comissão Brundtland de 1987. Parece evidente e é
aceitável que esse conceito é fruto de um contexto político e social do final dos anos
1970, no qual o crescimento do turismo mundial associado aos impactos ambientais
negativos ganhou sua expressão máxima. No entanto, apesar de suas origens
remeterem à definição de desenvolvimento sustentável de 1987, a evolução do
significado de desenvolvimento turístico sustentável talvez tenha ficado à parte do
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debate contínuo. Ou melhor, a definição aqui estudada tem um conteúdo que entra em
contradição com a própria essência do princípio da sustentabilidade, transformando-a
“em autêntico oximoro, como na infeliz expressão crescimento sustentável”.109
De fato, apesar de coadunar com a ideia proferida por Sara Moreno Pires
sobre a definição de desenvolvimento sustentável, de que “a grande controvérsia em
torno de sua definição não se esgota nos já longos anos de debate, desde o seu
surgimento em 1987 pela Comissão Brundtland, nem muito menos lhe retira dimensão
e importância”,110 a definição cunhada pela OMT segue, nos dias atuais, a lógica de
consumo, haja vista que os bens ecológicos e culturais envolvidos são
economicamente mensurados como objetos de exploração para os turistas e para os
operadores econômicos (operadores turísticos).111
Não é de espantar que a lógica de consumo ou a ideia do utilitarismo tenha
papel de destaque no conceito de desenvolvimento turístico sustentável, segundo o
qual o ser sustentável é determinado pela composição exclusiva da economia, e a
conservação da natureza e o respeito pela autenticidade sociocultural das comunidades
receptoras do turismo formam as bases para uma viabilidade meramente econômica. 112
Ainda nesse sentido, o consumo responsável (para o conceito de desenvolvimento
turístico sustentável) tem a qualidade ambiental “como um bem que proporciona
utilidade aos indivíduos e, portanto, é tratada como os demais bens da economia”.113
Percebe-se, portanto, que a lógica de consumo tem as necessidades do homem como
fator preponderante, ratificando a visão antropocêntrica.
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Assim, prevalece ainda no conceito recepcionado pela OMT a ideia de que
“se a produção de um produto ou a exploração de determinada área causar prejuízos
a terceiros, estes podem ser aceitos desde que haja uma compensação monetária pelos
danos, chegando-se a um ponto ótimo”.114 Ao contrário disso, o valor da utilidade não
deve ser fruto exclusivo do preço do produto, determinado por uma análise egoística.
A essa visão opõe-se, principalmente, o estudo do desenvolvimento socioeconômico
por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas. Acontece que no
desenvolvimento estudado rejeita-se a ideia de que os turistas estão acima de todas as
coisas, por conta do seu valor subjetivo. Por essa razão, a oferta e a demanda somente
influenciam os preços, em vez de determiná-los.
Defende-se, notadamente, um desenvolvimento socioeconômico por meio
do turismo nos territórios dos povos indígenas que requer muito mais do que ofertas
turísticas e marketing.115 Há necessidade de um desenvolvimento autêntico,
compatível com o bem viver desses povos. Só existe, afinal, um desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas, sob o viés de
sustentabilidade, se esse desenvolvimento for mais do que uma opção de sobrevivência
material econômica. Dessa forma, o desenvolvimento ora defendido não deve seguir a
lógica de mercado, de ser meramente uma “atividade mercadológica rentável”.116
Para isso, esse desenvolvimento socioeconômico não deve ter como
objetivo a “ânsia de acumular mais capital”.117 E, se tal desenvolvimento buscar
seguir propostas que objetivam o aumento da competitividade, que elas sejam
positivas e saudáveis. Isso porque, devido à importância do contexto cultural
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pesquisado e à notória sensibilidade dos serviços turísticos prestados, o
desenvolvimento deve seguir propostas que busquem ser constantemente melhores ou
mais adequadas, com vistas a atender a critérios de qualidade específicos como os
ambientais e sociais. Ora, o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas deve ter como meta o aproveitamento do potencial
turístico pelos próprios povos indígenas, sem potencializar os pontos fracos e as
ameaças desse desenvolvimento.

2.8.1. Um conceito demasiado utilizado e abrangente
Problematiza-se o conceito de desenvolvimento turístico sustentável e criase uma imperiosa necessidade de deixar transparecer que esse conceito corre o risco de
ter se transformado em um conceito demasiado utilizado, ora nos discursos do setor
turístico, ora na comunicação social, ora na feitura dos planos de ações, minimizando e
(até mesmo) anulando a evolução de sua compreensão.
Na realidade, a popularidade de tal conceito tem a potencialidade de trazer a
ideia subjacente de que o turismo é uma atividade econômica que pode ser facilmente
articulada a ponto de reafirmar o princípio da sustentabilidade. Entende-se, porém, que
essa visão é simplista e chega a ser ingênua, confirmando a notória falta de
compreensão sobre o princípio do desenvolvimento sustentável.118 Concorda-se com
Walter Leu sobre os discursos acerca do desenvolvimento turístico sustentável. Para
ele, “todos os discursos, todos os artigos, todos os pronunciamentos de políticos ou de
profissionais de turismo repetem essa palavra de forma incansável – embora,
infelizmente, em desacordo com o seu significado e conteúdo reais”.119
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2.8.2. Da lógica de consumo à necessidade da economia ecológica
Ao contrário de perpetuar o conceito de desenvolvimento turístico
sustentável com base na lógica de consumo, é momento de centrar a atenção em um
desenvolvimento que tenha como base a economia ecológica.
Defende-se um desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas em que o valor socioeconômico de todos os bens
envolvidos seja muito maior do que o valor econômico tradicionalmente atribuído aos
recursos em um desenvolvimento turístico mercantilizado. Por essa razão, há um valor
econômico para o uso e um valor econômico para o não uso dos bens ecológicos e
culturais no desenvolvimento ora estudado.
Acontece que na lógica de consumo os valores levados em consideração
são, sobremaneira, os valores econômicos externos, deixando de lado os demais
valores, notadamente essenciais. Há o uso excessivo dos bens e os seus valores não são
totalizados, deixando-se, por sua vez, de contabilizar a magnitude e a essencialidade
dos seus valores.
Mas, para uma realidade diferente, como a do desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas, a
permanência da lógica de consumo é intolerável. Desse modo, os valores econômicos
do uso e do não uso devem ser necessariamente considerados, haja vista que os bens
ecológicos e os bens culturais encontrados nesse tipo de desenvolvimento representam
a essência dos povos indígenas receptores do turismo e do próprio meio ambiente
afetado.
Exigir um desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas, sob as vestes da economia ecológica, é considerar
indubitavelmente o valor econômico total dos bens envolvidos. O valor econômico
total compõe-se do valor de uso e do valor do não uso.
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O valor de uso implica o valor direto, que é o “valor comercial associado
ao uso total do bem ou serviço”,120 e o valor indireto, que é
“O valor associado à satisfação proveniente das ofertas de recreio, o que
inclui o valor de uso vicariuos, derivado da satisfação obtida a partir da
observação de imagens, livros e outros materiais de divulgação de bens e
serviços ambientais, mesmo que nunca se tenha a oportunidade de visitálos.”121

Assim, no valor de uso insere-se ainda o valor de opção, que é o “valor
atribuído pelo fato de se saber que aquele bem vai estar disponível para uma possível
utilização no futuro. Expressa a predisposição para pagar pela preservação do bem e
serviço, para garantir a possibilidade de utilização no futuro”, e o do quasi opção, que
é o “valor associado à possibilidade de poder vir a utilizar o bem ambiental no futuro,
dada a expectativa sobre o avanço do conhecimento. Por exemplo, a destruição de
florestas tropicais pode impedir o acesso a novos medicamentos no futuro”.122
Ao lado do valor de uso, há o valor do não uso. Este último recai sobre os
valores bequest e de existência. O valor bequest é o “valor associado à predisposição
para pagar pela preservação do bem ambiental como garante de que este vai estar
disponível para as futuras gerações”.123 Por fim, o de existência é o “valor atribuído a
um bem meramente pelo fato de se saber que existe, mesmo que não seja objeto de
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utilização ou usufruto, nem hoje e nem no futuro. Poder-se-á traduzir no valor de
preservação do bem”.124 É, por derradeiro, crucial uma relação simbiótica com o meio
ambiente.
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3. O TURISMO NOS TERRITÓRIOS DOS POVOS INDÍGENAS E A
(NECESSÁRIA) COMPREENSÃO DE TERRITÓRIO
É comumente aceito que o turismo como motor de desenvolvimento
socioeconômico pelos povos indígenas é denominado de “turismo indígena”, ou
“ecoturismo indígena”.125 Todavia, prefere-se criar um novo termo por acreditar-se
que a nomenclatura mais apropriada seria turismo nos territórios dos povos indígenas.
Mas, antes de explicar o que se entende por turismo nos territórios dos
povos indígenas e tendo sempre como objetivo contribuir para o melhor e mais
rigoroso enquadramento possível do objeto de análise – delineando-se as principais
considerações acerca do turismo, uma vez que se acredita que essa atividade é motora
de desenvolvimento socioeconômico para os povos indígenas –, torna-se de grande
valia a necessária compreensão de território.
Assim, Fernanda Paula Oliveira afirma, no decorrer de seu artigo
denominado “Empreendimentos turísticos e planeamento urbanístico: a ‘turisficação
do território’ ou a ‘territorialização turística’? ”, que:
“Em vez de uma turisficação do território (uma visão deste a partir daquela
política sectorial), deve promover-se, antes, uma implantação sustentável do
turismo, isto é, uma sua implantação que, respondendo às necessidades do
mercado, respeite de igual forma as imposições decorrentes de um
aproveitamento sustentável dos recursos naturais, económicos e sociais
(sustentabilidade ambiental, territorial e económica). Uma territorialização
sustentável do turismo, portanto.”126
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Na opinião da jurista portuguesa, há necessidade de se ter uma visão global
do território, reconhecendo e promovendo uma convivência harmoniosa e equilibrada
entre os vários e diferentes usos, bem como entre as várias e diferentes políticas, com
vistas a determinar uma “afectação selectiva do território a este uso específico que é o
turismo”.127 Essa visão global do território que, para ela, é potencializada pelo
ordenamento do território, é o ponto de partida para se falar da compreensão de
território.
Desse modo, considera-se indispensável entender que dentro da palavra
território inserem-se duas dimensões diferentes, mas complementares. Elas se
interligam e são passíveis de estudo.
A primeira dimensão é a física, que pode ser entendida, num primeiro
momento, sob um olhar jurídico-internacional, no qual os limites territoriais são
demarcados com vistas a alcançar, no mínimo, a sua delimitação e estabilidade
territorial.128 Do ponto de vista jurídico-internacional, a concepção de território,
segundo Jónatas E. Machado, é constituída pela doutrina internacionalista como “o
marco físico em que opera o ordenamento jurídico de um Estado, constituindo o
objecto da plenitude e da exclusividade da soberania”.129 Trata-se, na realidade, do
âmbito físico de um Estado, o que inclui a superfície terrestre (a envolver o solo, o
subsolo e as águas interiores), o mar territorial (a envolver a plataforma continental) e
o espaço aéreo.
Sobre o assunto, é pertinente citar também a doutrina de Valério de Oliveira
Mazzuoli sobre a relação direta entre a compreensão de território e a de soberania.
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Mas, cabe deixar consignado que o conceito jurídico de soberania não
constitui aqui objeto de estudo, mas, em todo caso, tal conceito é de grande
complexidade e muito controverso. Não obstante, é útil deixar introduzido que é sobre
o território que o Estado poderá exercer a soberania no seu aspecto
“imperium (exercendo jurisdição sobre a grande massa daqueles que nele se
encontram) e dominium (regendo-o, segundo sua própria e exclusiva
vontade). Sob a ótica do Direito Internacional, o direito que o Estado tem
sobre o seu território exclui que outros entes ali exerçam qualquer tipo de
poder (jus escludendi alios) e, de outro lado, lhe atribui amplíssimo direito
de uso, gozo e disposição (jus utendi, fruendi atque abutendi) desse espaço
físico em que exerce o seu poder soberano.”130

Desse modo, o território dos povos indígenas pode ser compreendido como
o resultado de uma manifestação político-jurídica, a qual estabelece linhas de
demarcações territoriais e limites de soberania de um Estado.
Nessa linha de raciocínio, é premente ainda salientar que inserido na
dimensão física de território está o olhar jurídico-interno, pelo qual os limites
territoriais são demarcados, com vistas a atender, no mínimo, a política de
ordenamento do território (e também do urbanismo), que:
“define e integra as acções promovidas pela Administração Pública, visando
assegurar uma adequada organização e utilização do território nacional, na
perspectiva da sua valorização, tendo como finalidade o desenvolvimento
económico, social e cultural integrado, harmonioso e sustentável do país, das
diferentes regiões e aglomerados urbanos.”131

O ordenamento do território deve ter uma:
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“abordagem de carácter geral e integral de todos os factores que incidem
sobre o solo ou que implicam a sua utilização, visando resolver não apenas
as questões atinentes à localização física das actividades, mas contendo
também considerações de ordem social, económica, política e ambiental.”132

Para esse efeito, devem ser basilares para a política de ordenamento do
território os seguintes princípios gerais:

“a) Sustentabilidade e solidariedade intergeracional, assegurando a
transmissão às gerações futuras de um território e de espaços edificados
correctamente ordenados;
b) Economia, assegurando a utilização ponderada e parcimoniosa dos
recursos naturais e culturais;
c) Coordenação, articulando e compatibilizando o ordenamento com as
políticas de desenvolvimento económico e social, bem como as políticas
sectoriais com incidência na organização do território, no respeito por uma
adequada ponderação dos interesses públicos e privados em causa;
d) Sustentabilidade, coordenando os procedimentos dos diversos níveis da
Administração Pública, por forma a privilegiar o nível decisório mais
próximo do cidadão;
e) Equidade, assegurando a justa repartição dos encargos e benefícios
decorrentes da aplicação dos instrumentos de gestão territorial;
f) Participação, reforçando a consciência cívica dos cidadãos através do
acesso à informação e à intervenção nos procedimentos de elaboração,
execução, avaliação e revisão dos instrumentos de gestão territorial;
g) Responsabilidade, garantindo a prévia ponderação das intervenções com
impacte relevante no território e estabelecendo o dever de reposição ou
compensação dos danos que ponham em causa a qualidade ambiental;
h) Contratualização, incentivando modelos de actuação baseados na
concertação entre a iniciativa pública e a iniciativa privada na concretização
dos instrumentos de gestão territorial;
i) Segurança jurídica, garantindo a estabilidade dos regimes legais e o
respeito pelas situações jurídicas validamente constituídas.”133
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Em particular, os territórios dos povos indígenas devem também ser
alicerçados pelos referidos princípios gerais. Os princípios da sustentabilidade e
solidariedade intergeracional voltam-se a assegurar a transmissão às gerações futuras
dos próprios povos indígenas um território, como habitat físico e cultural desses
povos, corretamente ordenado, num contexto de governança tradicional. Por
conseguinte, o princípio da economia visará a assegurar a utilização ponderada e
parcimoniosa dos bens ecológicos e culturais ali existentes, com vistas a atender às
necessidades das comunidades locais (visão antropocêntrica) e os bens em si
considerados (visão ecocentrica), sob um contexto de equilíbrio. Já o princípio da
coordenação visará a articular e a compatibilizar o ordenamento com as políticas de
desenvolvimento social e econômico, bem como as políticas setoriais, como as
políticas de turismo, com incidência na organização do território, no respeito pelos
interesses dos povos indígenas, como possuidores legítimos do território, para além da
ponderação dos interesses privados. Assim, o princípio da sustentabilidade volta-se à
coordenação dos procedimentos dos diversos níveis da Administração, privilegiando o
nível decisório mais próximo dos povos indígenas.
Ainda nesse contexto, quanto ao princípio da equidade, nota-se a premência
de assegurar a justa repartição dos encargos e benefícios decorrentes da aplicação dos
instrumentos de gestão territorial. Para esse efeito, o princípio da participação tem o
intuito de reforçar e até mesmo resgatar o sentimento de identidade peculiar e
diferenciada dos povos indígenas, já que a sua participação nas tomadas de decisões
deve estar associada ao seu modo cultural (modo único de bem viver). Além de que a
participação dos povos indígenas nas tomadas de decisões tem a possibilidade de
contribuir para edificar o direito desses povos ao acesso à informação e à intervenção
nos procedimentos de elaboração, execução, avaliação e revisão dos instrumentos de
gestão territorial. Com efeito, o princípio da responsabilidade visará a garantir a prévia
ponderação das intervenções (dos atores-chave) com impacto relevante no território e,
se for o caso, a estabelecer o dever de reposição ou compensação dos danos que
ponham em causa a qualidade ambiental e cultural desses territórios. O princípio da
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contratualização buscará incentivar planos de gestão ecoculturalmente adequados,
que são voltados a formar parcerias entre a iniciativa pública e a iniciativa privada na
concretização dos instrumentos de gestão territorial. Por fim, o princípio da segurança
jurídica tem a missão de garantir a estabilidade dos regimes legais e o respeito pelas
situações jurídicas validamente constituídas.134
Levando em conta a necessária compreensão de território, por vezes, dentro
da palavra território insere-se a segunda dimensão. Acontece que o território ainda
tem outro viés de interpretação, que não se restringe apenas à dimensão física,
entendida por alguns autores, erroneamente, enquanto “manifestação fixa”.135
A segunda dimensão é a simbólica, também denominada pelo presente
estudo de dimensão simbólico-afetiva. Essa segunda dimensão rejeita as amarras
territoriais demarcatórias. Para além dela, exige-se hoje o reconhecimento e (até
mesmo) o reforço da dimensão simbólica de território, até porque o planejamento em
áreas com reconhecido valor simbólico, particularmente os territórios dos povos
indígenas, deve atender a proteção e valorização planejada do território, por meio de
um quadro estratégico prévio e realista, a ponto de reportar o território no seu todo, ou
seja, em uma compreensão de território em sentido lato sensu.
Assim, o território pode também ser compreendido como o espaço
“das experiências vividas, onde as relações entre os atores, e destes com a
natureza, são relações permeadas pelos sentimentos e pelos simbolismos
atribuídos aos lugares. São espaços apropriados por meio de práticas que
lhes garantem uma certa identidade social/cultural.”136
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Dentro das “experiências vividas” estão inseridas as atratividades turísticas,
por meio das quais as relações entre os turistas e os povos indígenas receptores do
turismo são permeadas pelo ideário e pelos simbolismos advindos de espaços que não
são territorialmente delimitados.
Por exemplo, a Constituição do Brasil de 1988 tratou os territórios dos
povos indígenas da seguinte forma:
“São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu
bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.”137

Assim, a ocupação tradicional está ligada aos quatro critérios de
compreensão de “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”, tais como: (1)
habitadas em caráter permanente; (2) utilizadas para suas atividades produtivas; (3)
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar; e,
por fim, (4) as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,
costumes e tradições. Tais critérios devem ser analisados à luz do caso concreto, sob a
perspectiva dos valores, dos usos, dos costumes e das tradições dos povos indígenas
estudados. Sendo assim, a tradicionalidade de uma ocupação traz o entendimento de
que a identidade étnica, os vínculos históricos, sociais e antropológicos do uso da terra
devem ser substancialmente considerados, reforçando a dimensão simbólica de
território.
Ainda no contexto brasileiro, a tradicionalidade de uma ocupação traz em
seu bojo a ideia, em certa medida, da temporariedade. Mas, a Constituição
“não exige, de forma alguma, [...] a imemorialidade da ocupação, ou seja, a
presença indígena contínua desde épocas tão remotas que se perderam na
memória. A ocupação imemorial indígena contínua, sempre que ainda se
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fizer presente, implicará em ocupação tradicional, mas nem toda ocupação
tradicional precisa ser imemorial.”138

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal acabou por
restringir o alcance do termo tradicionalmente. Assim, segundo o teor da súmula n.
650, “os incisos I e XI do art. 20 da CF não alcançam terras de aldeamentos extintos,
ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto”.139
Em todo caso, a compreensão de território deve levar em consideração
sensivelmente o direito indigenista, isso porque tais terras são fontes de recursos para a
sobrevivência física e cultural desses povos, de importância especial para a sua
integridade cultural e para a integridade ecológica de seus habitats. Assim, o Estado
deverá

identificar

terras

tradicionalmente

ocupadas

por

meio

de

exames

antropológicos, garantindo o efetivo reconhecimento e uma real proteção de seus
direitos coletivos territoriais.
Por consequência, há necessidade de se pensar medidas de elevação da
proteção desses direitos, uma vez que as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos
indígenas não se limitam às de fato demarcadas. Até porque o território dos povos
indígenas pode abranger mais do que terra; pode abranger água e ar! Por exemplo,
quando se utilizam drones para sobrevoar as terras dos povos indígenas está também a
se violar o território, em sentido lato sensu, desses povos.
Dessa forma, a regulação jurídica e normativa do turismo nos territórios dos
povos indígenas não deve aplicar-se só em zonas já demarcadas (território em sentido
estrito, ou formal). O que deve ficar consignado, desde logo, para melhor
desenvolvimento do discurso é o fato de que se o território formalmente delimitado for
amplo e eles, porque são poucos, não utilizarem toda a área para o desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo, justifica-se mesmo assim que se apliquem as
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normas protetoras a toda a zona. E, em vez disso, se eles usarem uma área maior (ou
simplesmente diferente) daquela que foi demarcada, então tudo deve ser protegido.
3.1. A compreensão de paisagem

A reflexão sobre a compreensão de paisagem é o ponto inicial para se
desenvolver futuramente a temática sobre a paisagem cultural dos territórios dos
povos indígenas.
A temática sobre a paisagem cultural dos territórios dos povos indígenas é
extremamente interessante e importante e será abordada no tópico referente ao dever
de proteção, gestão e ordenamento da paisagem cultural dos territórios dos povos
indígenas. Não obstante, a compreensão de paisagem cultural dos territórios dos povos
indígenas deve ser precedida pelo necessário entendimento de paisagem, entendimento
este que deve ser desde logo colocado no presente estudo.
A Convenção Europeia da Paisagem (CEP), em seu artigo primeiro, define
que paisagem “designa uma parte do território, tal como é apreendida pelas
populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de factores naturais e ou
humanos”.140
Nota-se que a Convenção reconhece uma visão global de paisagem, por
envolver tanto a perspectiva natural, quanto a perspectiva artificial (humana), bem
como a interação entre ambas as perspectivas. Esse reconhecimento atribui ao referido
documento importância normativa e relevo prático, já que a paisagem, ao longo dos
tempos, foi vista essencialmente como expressão visível ou fisionômica. Nesse
sentido, a floresta refletia apenas uma paisagem “terrível, sombria, selvagem, deserta,
agreste, melancólica, desabitada e assolada de feras; as matas, portanto, eram lar de
animais, não de homens”.141
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Mas, nos dias atuais, a compreensão de paisagem não apenas como
expressão visível, mas também como elemento da identidade de um povo, tem
importância crescente, especialmente a partir da recepção da Convenção Europeia de
2000. Isso porque a visão global de paisagem, que é defendida na Convenção, remete,
consequentemente, a uma delimitação conceitual importante. Ou seja, a paisagem não
está ligada apenas à beleza ou à perspectiva estética. Ou, conforme salienta Carmen F.
Rodríguez,
“o valor do estético foi muito desigual ao longo da história e isto é possível
de observar através da literatura de cada época, em particular, em relação às
cidades e centros urbanos. Em alguns períodos a beleza foi considerada
puramente subjetiva. Em outros, entretanto, os parâmetros de beleza estavam
absolutamente submetidos à razão. De modo que existem numerosas
prescrições sobre as formas materiais, proporções ou cores, que o sentido de
ideais que tem, variam a cada momento histórico.”142

De fato, a compreensão de paisagem abarca não só a perspectiva estética e,
por conta disso, a paisagem representa um elemento norteador do bem-estar individual
e coletivo. Da mesma forma, a sua proteção, gestão e ordenamento implicam direitos e
responsabilidades para todos. Nesse sentido, a Convenção Europeia da Paisagem
impõe aos seus Estados signatários o dever de “reconhecer juridicamente a paisagem
como uma componente essencial do ambiente humano, uma expressão da diversidade
do seu património comum cultural e natural e base da sua identidade”.143
O certo é que a Convenção “mesclou várias noções de paisagem, criando
uma nova perspectiva, moderna, por meio da qual garante a proteção às dinâmicas
sociais e territoriais existentes”.144 Assim, a paisagem reveste-se de uma tríplice
vertente.
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A primeira vertente fundamenta-se na paisagem como expressão visível ou
fisionômica. Por conta disso, o olhar do observador adquire importância máxima. Isso
é verdadeiro uma vez que a paisagem está (também) ligada à beleza. Entretanto,
concorda-se inteiramente com Ana Maria Moreira Marchesan sobre a dificuldade de se
chegar a um consenso do que seja belo (ou não). Segundo ela,
“o belo não está adstrito a conceitos determinados, porquanto a satisfação
por ele proporcionado é livre. Nas palavras de Kant: O agradável e o bom
têm uma referência à faculdade de aptidão e nesta medida trazem consigo,
aquele um comprazimento patologicamente condicionado (por estímulos)
este um comprazimento prático, o qual não é determinado simplesmente pela
representação do objeto... Contrariamente o juízo do gosto é meramente
contemplativo. Isto é, um juízo que, indiferentemente em relação à
existência de um objeto só considera a sua natureza em comparação com o
sentimento de prazer ou desprazer. Dessume-se, pois, que o juízo de gosto é
sempre subjetivo, daí por que jamais será universal, mas universal será a
possibilidade deste juízo.”145

A segunda vertente fundamenta-se na paisagem como resultante da ação e
da interação de fatores naturais. Por conta disso, é fundamental
“a):
I) identificar as paisagens no conjunto do seu território;
II) analisar as suas características bem como as dinâmicas e as pressões que
as modificam;
III) acompanhar as suas transformações;
b) avaliar as paisagens assim identificadas, tomando em consideração os
valores específicos que lhes são atribuídos pelos intervenientes e pela
população interessada.”146

E, por fim, a terceira vertente fundamenta-se na paisagem como resultante
da ação e da interação de fatores humanos, a envolver as peculiaridades locais e a
construção e manutenção das práticas, dos conhecimentos e das tradições de uma
determinada comunidade.
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Sendo assim, sob a ótica conceitual da paisagem, Carmen Fernández
Rodríguez salienta que:
“para entender a paisagem como um ponto de partida para a proteção se deve
apreciá-la, descrevê-la, classificá-la e dar ordem, na medida em que os
fenômenos que agem sobre a paisagem não são isolados, mas interagem uns
com os outros em diferentes doses e diferentes escalas.”147

Ao mesmo tempo, para Pierre Dérioz,
“representação mental e objeto discursivo, paisagem corresponde a uma
reconstrução intelectual sintética da realidade, resultado multissensorial de
nossas percepções primárias, impulsionado pela memória de nossas
experiências passadas e modelos individuais socioculturais que levamos
[...].”148

O entendimento de paisagem não é tarefa fácil, pois, segundo alude Paulo
Fernando Pereira Fabião Simões, a paisagem é dinâmica, por sofrer influência do
próprio contexto na qual está inserida. Nesse sentido, segundo ele,
“o estudo da paisagem é um exercício complexo e dinâmico que exige
desmontar para perceber, relacionar, encontrar as marcas do tempo, as
ironias da história, as formas de uso, as construções, onde diversos fatores
naturais e culturais se influenciam mutuamente e se modificam ao longo do
tempo.”149
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Em verdade, a Convenção reconhece em seu preâmbulo que “a paisagem é
em toda parte um elemento importante da qualidade de vida das populações: nas
áreas urbanas e rurais, nas áreas degradadas bem como nas de grande qualidade, em
áreas consideradas notáveis, assim como nas áreas da vida quotidiana”150. A
paisagem é um elemento importante da qualidade de vida das populações, pois ela
afeta a vida diária dos seres humanos, influenciando os seus sentimentos de pertença e
de identidade. Portanto, ela é
“o resultado do olhar humano sobre o espaço, o território, razão pela qual, se
faltar o observador, resta apenas o meio ambiente como elemento físico
inanimado. É a formação cultural que cria a relação sentimental entre os
indivíduos e seu território, produzindo a paisagem.”151

3.2. O que se entende por turismo nos territórios dos povos indígenas?
Sedimentada a compreensão de território – que é a entendida sobre duas
dimensões, a física e a simbólica –, bem como a compreensão de paisagem, passa-se
agora a analisar a compreensão de turismo nos territórios dos povos indígenas.
A nomenclatura turismo nos territórios dos povos indígenas é empregada
por se entender que se trata de um turismo com amplas modalidades de atividades,152
tais como:
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(1) Turismo cultural – as atividades turísticas envolvem principalmente
passeios culturais, com vistas a conhecer, a apreciar e a vivenciar as práticas cotidianas
e culturais das comunidades anfitriãs. Por exemplo, na região do Sinai, no Egito, os
beduínos mostram aos visitantes os seus costumes tradicionais. No Alaska,
desenvolve-se o turismo cultural, por meio de histórias nativas, contadas aos turistas.
No Equador, na Bolívia e no Peru, realizam-se tours culturais para conhecer o legado
histórico material e imaterial dos povos indígenas que ali vivem. Na floresta do
Equador realizam-se festivais, artesanatos, danças folclóricas nas aldeias. Na região de
Dakota do Sul, nos Estados Unidos da América, executam-se circuitos culturais
personalizados com os povos da região.153
(2) Turismo de natureza – as atividades turísticas são feitas ao ar livre e têm
baixa intensidade, envolvem passeios, excursões, percursos pedestres e observação da
fauna. O diferencial dessa modalidade turística é o fato de que se realiza com o
acompanhamento dos povos indígenas receptores do turismo. Por exemplo, no
Panamá, desenvolvem-se passeios na natureza, com o acompanhamento dos povos da
região. Na África Oriental, os povos chamados de Masai são guias turísticos e
mostram aos turistas as paisagens naturais encontradas em suas moradas. Na Austrália,
no parque nacional de Litchfield, realizam-se mergulhos em cachoeiras, passeios nos
cupinzeiros gigantes e caminhadas na savana. No norte da Austrália, na região de
Arnhem, explora-se a atividade turística do mergulho com cilindro. No mar do Ártico,
os Inuits são guias de passeios em caiaques.154
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(3) Turismo de aldeia – os serviços turísticos de hospedagem são prestados
em casas tradicionais ou malocas e tais serviços devem contemplar a autenticidade das
aldeias dos povos indígenas. Cabe deixar, desde já, consignado que existem empresas
turísticas que oferecem um serviço de hospedagem que influencia a maximização das
ameaças do desenvolvimento por meio do turismo, como, por exemplo, a ameaça da
descaracterização cultural das comunidades de acolhimento. Isso porque há empresas
turísticas que disponibilizam hospedagem em casas tradicionais, imitando as aldeias
dos povos indígenas receptores do turismo. Será isso autêntico e genuíno? Parece que
não. Se o objetivo é compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas com o bem viver desses povos, é
imperioso, então, salvaguardar as características ou o estado do que é autêntico e
verdadeiro (real). E, ainda nesse tom, muitas vezes os serviços de hospedagem têm por
base práticas insustentáveis, haja vista que as malocas são construídas sem um
planejamento territorial adequado.
(4) Agroturismo – as atividades turísticas ainda envolvem a extração de
frutos, sementes, raízes e cascas de árvores. Isso porque os turistas têm a oportunidade
de acompanhar as comunidades receptoras do turismo na feitura de práticas cotidianas.
(5) Turismo gastronômico – os serviços e as atividades de gastronomia são
oferecidos aos turistas, envolvendo a apreciação de comidas típicas do local anfitrião.
Cabe deixar, desde já, consignado que existem empresas turísticas que promovem uma
gastronomia enganosa aos turistas. Ou seja, uma gastronomia que não representa a
culinária típica do local, sendo que muitas vezes tais empresas realizam práticas
insustentáveis com a desculpa de estarem oferecendo comidas tradicionais. Na
Islândia, por exemplo, a carne da baleia é hoje muito popular entre os turistas.
Teoricamente (enganosamente), a gastronomia baseada na carne da baleia faria parte
da culinária tradicional e local. Todavia, esse tipo de refeição não é mais comumente
servido entre os islandeses, não representando mais uma comida tradicional. Na
realidade, empresas turísticas e restaurantes utilizam-se disso para promoverem
refeições com preços elevados para os turistas, gerando, ao mesmo tempo, custos
ambientais altíssimos. Por conta disso, a Ice Whale, uma organização não
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governamental local, luta pelo desenvolvimento de práticas sustentáveis por meio do
turismo na Islândia, promovendo passeios em alto-mar para observar as baleias. Assim
como tal organização fomenta uma campanha de conscientização para os turistas,
chamada de “Meet Us Dont’t Eat Us”.155
Em todo caso, o visitante individual e em grupos de viagens desloca-se para
locais remotos por um período relativamente curto, motivado a apreciar paisagens
naturais e a vivenciar experiências culturais e genuínas com os povos indígenas. Desse
modo, as atrações turísticas desse tipo de turismo envolvem não só a natureza, mas
também a diversidade cultural associada às áreas naturais,156 particularmente por causa
da presença histórica desses povos que possuem a sua cultura a elas enraizada.
O turismo nos territórios dos povos indígenas depende do acesso ao meio
ambiente e do uso do “conteúdo cultural”,157 pressupondo um contato íntimo com
algumas das culturas mais antigas e sobreviventes do mundo, no sentido de “coisas
para ver e fazer”.158
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Dessa forma, os atrativos culturais são tão importantes para esse tipo
turístico quanto os atrativos naturais, uma vez que os turistas buscam desfrutar,
apreciar e (até mesmo) estudar tais atrativos. Ou seja, eles buscam apreciar eventos
culturais e práticas tradicionais (artesanatos, danças folclóricas e outras) que podem
ser encontrados no habitat dos povos indígenas envolvidos. Portanto, os bens
encontrados nos territórios dos povos indígenas tornaram-se drawcards para a
indústria de serviços turísticos.159
3.3. Os elementos estruturais do turismo nos territórios dos povos indígenas
Apesar de o estudo sobre os elementos básicos e estruturantes estar exposto
ao longo de todo o discurso sob a lógica da realidade pesquisada, é necessário,
contextualizar tais elementos no desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas.
O primeiro elemento, a demanda do turismo nos territórios dos povos
indígenas, deve ser formado pelos visitantes, como utilizadores (racionais) de bens,
atividades, serviços turísticos e serviços tradicionais-autônomos. Sendo que ao longo
do discurso, o presente estudo explicará detalhadamente o que significa serviços
tradicionais-autônomos. Particularmente, os viajantes que se deslocam para o
território ancestral dos povos indígenas são normalmente os visitantes que pernoitam,
também denominados de turistas por passarem pelo menos vinte e quatro horas fora de
sua residência habitual. Por isso, focar-se-á, ao longo do trabalho, nos turistas,
deixando de lado os visitantes do dia, também denominados de excursionistas.
Ainda nesse sentido, tais turistas são motivados a encontrar no destino
turístico.
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“sensações mais intensas do que a rotina doméstica, algo que corte
radicalmente com a rotina diária. A decisão de abandonar o lar com o
propósito de explorar terras estranhas é claramente a mais fácil de tomar pela
confortadora percepção de que sempre se pode voltar.”160

Portanto, eles almejam uma experiência holística, centrada em atividades,
bens e serviços diversificados e tomam em consideração a natureza e a paisagem
cultural na escolha do destino de férias.161 Tal experiência holística deve ser
essencialmente autêntica ou genuína.
O segundo elemento, a oferta do turismo, é formado por bens, atividades,
produtos turísticos, serviços, que incluem os serviços tradicionais-autônomos.
Especificadamente, compõe-se a oferta do turismo nos territórios dos povos indígenas
pelos bens ecológicos e culturais; pela infraestrutura básica e estrutura de produção,
compatíveis com o modo de vida dos povos indígenas receptores do turismo; pela
estrutura de fomento, envolvendo o planejamento, o controle e o apoio no
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo.
Por exemplo, os produtos turísticos são criados dentro do território receptor
do turismo, caracterizando o desenvolvimento socioeconômico endógeno. Por
exemplo, os artesanatos tradicionais feitos (facultativamente) pelos povos indígenas,
por já estarem disponíveis, podem ser repassados aos turistas, como meio de
divulgação da identidade étnica e cultural desses povos.
Não obstante, existem ainda produtos gerados fora do território que não são
particularmente turísticos, mas, diante de sua necessidade e até mesmo de sua
imprescindibilidade, são adquiridos. Tais produtos estão indiretamente ligados ao
desenvolvimento socioeconômico por meio turismo nos territórios dos povos
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indígenas. Por exemplo, os equipamentos não poluentes – que apresentam as melhores
técnicas para a prestação de serviços turísticos –, como automóveis catalisadores e
silenciadores que se deslocariam até um território, são produtos imprescindíveis à
gestão da prestação de serviços de turismo. Ou seja, apesar de se defender um
desenvolvimento socioeconômico essencialmente endógeno, a empresa de turismo
deve recepcionar “estruturas tecnológicas ambientalmente saudáveis”.162
Já o terceiro elemento, o espaço geográfico, é formado pelo território dos
povos indígenas. A localização desses territórios poderá estar situada dentro ou nas
proximidades de áreas protegidas.163 Ou seja, tais territórios podem ser os parques, as
reservas naturais, as áreas de conservação comunitária, onde são desenvolvidas
atividades socioeconômicas, muitas vezes, em nome do turismo nos territórios
ancestrais.
Por fim, o quarto elemento. Nesse tipo de desenvolvimento haverá, no
mínimo, três partes interessadas que compõem o quarto elemento básico e estruturante:
o ente público (agentes públicos turísticos); a empresa de turismo (profissionais
privados turísticos); e os povos indígenas receptores do turismo.
De fato, o quarto elemento não é formado apenas pela empresa turística.
Diferentemente disso, defende-se que há uma gama considerável de atores-chave.
Esses atores-chave têm múltiplos interesses e compõem o último requisito. São eles: as
instituições internacionais e em especial a OMT; os agentes públicos do turismo, de
âmbito nacional, regional e local; as operadoras, com os seus agentes profissionais do
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turismo; a imprensa, em particular a imprensa turística especializada; as organizações
não governamentais (ONGs); os especialistas ou consultores ou também chamados de
network of knowledge-based experts;164 os povos indígenas interessados; e os cidadãos
(de forma direta ou indireta, mediata ou imediatamente, afetados por esse
desenvolvimento).
Por sua vez, no contexto do desenvolvimento por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas, entende-se oportuno deixar previamente anotado que a
proteção do território dos povos indígenas que se localiza dentro ou nas proximidades
de áreas protegidas é uma temática a ser levada em conta. Configuram-se, por sua vez,
“desafios complexos que têm de ser equacionados e geridos de forma integrada e
continuada, concentrando-se esforços de planeamento, de programação e de
investimentos para estes fins”.165
3.4. As áreas protegidas e ocupadas pelos povos indígenas
Área protegida, de acordo com a União Mundial para Conservação da
Natureza (IUCN),166 é “uma superfície de terra ou mar especialmente consagrada à
proteção e preservação da diversidade biológica, assim como dos recursos naturais e
164

HAAS, Peter. Introduction: epistemic communities and international policy coordination.

International Organization, v. 46, n. 1, 1992, p. 24.
165

CARMO, Fernanda do. Gestão integrada da zona costeira portuguesa. Revista do Centro de

Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente (CEDOUA), n. 24, v. 2, 2009, p. 9.
166

A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) foi fundada em 1948, congregando

Estados, agências de governo e uma variada série de organizações não governamentais. Com mais de
1.000 membros espalhados por mais de 160 países, ela objetiva “influenciar, encorajar e auxiliar
sociedades em todo o mundo a conservar a integridade e diversidade da natureza, além de assegurar
que toda utilização de recursos naturais seja feita de modo equitativo e ecologicamente sustentável,
valendo da força de seus membros, redes e parceiros para aumentar sua capacidade e apoiar alianças
globais com o intuito de proteger os recursos naturais a nível nacional, regional e global”.
(INTERNATIONAL

UNION

FOR

CONSERVATION

OF

NATURE.

Disponível

em:

<https://www.iucn.org/>. Tradução nossa).
126

culturais associados, e gerenciada através de meios legais ou outros meios
eficazes”.167 E, conforme a Lista de Áreas Protegidas das Nações Unidas, de 2003, a
extensão da superfície terrestre coberta por áreas protegidas está em torno de 17,1
milhões de km², 11,5% da superfície terrestre, enquanto que as reservas marinhas
correspondem a 1,7 milhões de km² adicionais, ou seja, menos de 0,5% dos oceanos
do planeta.168
Nesse sentido, há diferentes tipos de áreas protegidas, como, por exemplo,
parques nacionais, reservas naturais, áreas de conservação comunitária, entre outras
espalhadas em diferentes países. Segundo a IUCN, elas foram classificadas de acordo
com os objetivos de sua gestão. Sendo assim, a IUCN adota um sistema de
classificação de áreas protegidas que as divide em seis categorias.169
As áreas incluídas nas categorias I.a e I.b são rigorosamente controladas e
limitadas para as ações ou atividades humanas, com vistas a assegurar a proteção dos
valores de conservação.170 A área da categoria II “oferece também uma base para
167
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atividades espirituais, científicas, educacionais, recreativas e de visitação ambiental e
culturalmente compatíveis”.171 A área da categoria III designa a proteção de um
monumento natural específico, enquanto a área da categoria IV volta-se à proteção de
determinadas espécies ou habitats.
E, em particular, as áreas inclusas nas categorias V e VI possibilitam
determinadas formas de intervenção. A área da categoria V permite:
“a interação entre pessoas e a natureza ao longo do tempo, produzindo uma
ambiência de caráter distinto com significativo valor ecológico, biológico,
cultural e cênico, e onde a salvaguarda da integridade dessa interação é vital
para proteger e sustentar a área e seus valores associados de conservação da
natureza ou de outros tipos.”172

Por fim, a área da categoria VI volta-se à:

“conservação dos ecossistemas e habitats, além de valores culturais
associados e sistemas tradicionais de gestão de recursos naturais. O uso não
industrial de baixa intensidade desses recursos, compatível com a
conservação da natureza, é considerado um dos principais objetivos da
área.”173

Ainda no contexto das categorias V e VI, as respectivas formas de
intervenção são lived-in e working landscapes, ou seja, elas buscam não só proteger a
biodiversidade, mas também promover o desenvolvimento local sustentável,
auxiliando e mantendo a subsistência das comunidades locais.

habitações humanas permanentes ou significativas, sendo protegida e gerida de forma que sua
condição natural seja preservada”.
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Em verdade, as áreas protegidas fornecem bens e serviços para todos que
vivem nelas e dependem delas, o que inclui:
“serviços de provisão, que são benefícios provenientes de produtos naturais,
como alimentos, água, madeira e plantas medicinais; serviços reguladores,
que são benefícios provenientes de serviços de ecossistema, tais como
regulação climática, proteção de bacias, proteção da costa, purificação da
água, sequestro de carbono e polinização; serviços culturais, que são valores
religiosos, turismo cultural, educação e herança cultural; e serviços de
suporte, que são formação de solos, ciclo de nutrientes e produção
primária.”174

De fato, a importância das áreas protegidas como fornecedoras de serviços
ambientais às atividades do homem é globalmente reconhecida.
Por vezes, muitas áreas protegidas no mundo são estabelecidas nos
territórios dos povos indígenas. Mais especificamente, em âmbito mundial, mais de
50% das áreas protegidas estão em territórios dos povos indígenas, que vivem e
adquirem a sua autossuficiência dentro dessas zonas naturais e sensíveis.175
Sendo que, conforme estudos realizados por World Resources Institute
(WRI),
“áreas florestais indígenas e comunitárias fornecem uma série de serviços
ecossistêmicos, incluindo sequestro de carbono, serviços hidrológicos,
retenção de nutrientes e polinização. As florestas nas quais comunidades
possuem alguns direitos legais, cerca de 1/8 do total mundial, contêm
aproximadamente 37,7 bilhões de toneladas de carbono, o que é 29 vezes
maior que a pegada anual de carbono de todos os veículos de passageiros no
mundo”.176
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Assim, grande parte dos territórios que eles ocupam tem sido designada
como áreas protegidas e, por conseguinte, é explorada pelas atividades turísticas,
muitas vezes, em nome exclusivamente de um desenvolvimento socioeconômico
mercantilizado por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas. Em
contraponto a isso, há o interesse dos grupos culturalmente diferenciados (os povos
indígenas) que estão procurando desenvolver-se socioeconomicamente por meio do
turismo, pois, por exemplo, eles podem receber da empresa turística e dos governos
locais, além dos incentivos econômicos, benefícios sociais, como equipamentos e
infraestrutura edificatória e não edificatória.177
Uma forma de materializar e compatibilizar interesses aparentemente
inconciliáveis (mercado X povos indígenas) consiste na adoção de medidas de acesso
que atendam à governança tradicional participativa e integrada no contexto de áreas
protegidas. Desse modo, as áreas ambientalmente protegidas e ocupadas pelos povos
indígenas devem ter por objetivo máximo a preservação da integridade cultural de um
povo e, por conseguinte, da integridade ecológica de seu habitat.178 Em verdade,
conforme salienta Márcio Santilli, “[...], imaginar num sistema nacional de unidades
de conservação ambiental sem comunicação sistêmica com territórios indígenas, é
pensar pequeno e conservar pouco”.179
Nessa conjuntura, é de primordial relevância garantir que o turismo se
desenvolva sustentavelmente nas áreas protegidas e ocupadas pelos povos indígenas,
ou seja, evitar não só a pressão excessiva em áreas sensíveis – perturbações,
177
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degradações e até mesmo danos ambientais significativos –, mas também a
descaracterização cultural, que inclui a padronização de bens, atividades e serviços
tradicionais. As ameaças ambientais e culturais serão explicadas com mais rigor no
decorrer do trabalho, especificadamente no tópico referente à “visão conjuntural do
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas por meio da análise SWOT”. Para tanto, cabe salientar, desde logo, que se
exige das entidades públicas e privadas intervenientes do turismo, que incluem os
órgãos consultivos e deliberativos, os povos indígenas receptores do turismo e a
própria comunidade científica, uma gestão (territorial) adequada e rigorosa, que atenda
à preservação, ao respeito e ao fortalecimento da autenticidade dos bens culturais
envolvidos nas práticas turísticas, bem como à proteção, gestão e ordenamento da
paisagem cultural dessas zonas sensíveis.
Há áreas protegidas que são geridas em conjunto com esses povos, como,
por exemplo, parques nacionais no Canadá,180 na Austrália,181 na Nova Zelândia182 e
nos Estados Unidos.183 No entanto, embora em tais áreas haja cogestão, o
desenvolvimento local sustentável nelas está longe de representar efetivamente locais
que refletem a identidade étnica e cultural dos povos indígenas, ou seja, os seus
valores políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais.184
Da mesma forma, há muitas regiões, algumas delas na África, que negam a
governança tradicional participativa e a governança tradicional integrada de áreas
protegidas. Com efeito, o não envolvimento dos povos indígenas na preservação das
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áreas protegidas é resultado da falta de fortes vínculos entre as iniciativas globais,
nacionais, regionais e locais de preservação da biodiversidade e as iniciativas de
proteção de áreas protegidas que estão dentro dos ou nas proximidades dos territórios
dos povos indígenas.
Isso significa que “as áreas protegidas não devem ser concebidas como
ilhas de conservação isoladas do contexto social, cultural e econômico que estão
inseridas”,185 ao mesmo tempo em que elas não podem ser estabelecidas à custa dos
povos que ali vivem. A fixação de áreas protegidas pela imposição não é novidade,
gerando deslocamentos forçados de povos residentes há séculos em um mesmo local,
muitas vezes, pelo recurso a mecanismos jurídicos coercitivos como desapropriações,
o que gera impactos socioeconômicos, culturais e ambientais negativos. Isso afeta
desproporcionalmente

a

capacidade

dos

povos

de

se

autossustentarem,186

“perpetuando a pobreza através da contínua negação do acesso à terra e a outros
recursos”.187
Os bens ecológicos e os culturais encontrados nas áreas protegidas estão
sobrepostos ao território ancestral e condicionam a existência desses grupos étnicos e
culturalmente diferenciados, permitindo o seu estabelecimento, a manutenção da sua
relação simbólica com a terra e a obtenção de recursos que tradicionalmente possuem,
ocupam ou, de alguma outra forma, utilizam ou adquirem, sem, no entanto, esgotar as
suas fontes tangíveis e intangíveis.
Os povos indígenas “compõem 5% da população do mundo, mas nutrem
80% da diversidade cultural do mundo. Estima-se que eles ocupem 20% da superfície
terrestre do globo, mas nutram 80% da biodiversidade do mundo em terras
185
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ancestrais”.188 Eles desempenham um papel imprescindível na salvaguarda,
manutenção, produção e recriação do seu entorno natural, ao mesmo tempo em que o
seu ambiente natural não existe sem a diversidade das suas expressões culturais, que
lhes proporcionam a própria existência, o seu bem viver e os interesses do próprio
meio ambiente em si considerado.
A exigência de um ambiente saudável é vital para a sobrevivência material
e simbólica dos povos indígenas. Pode-se afirmar que a integridade física, espiritual,
psicológica e moral desses povos tem uma relação de dependência com a integridade
ecológica de seu habitat e que essa dependência reflete e cria sensivelmente uma
espécie de apologia à sacralidade da Mãe Terra. Eles têm um dever existencial de
preservar e proteger a natureza. Trata-se, desse modo, de entender a vida como um
fenômeno unitário e de pertença, e que não existe simplesmente uma ruptura ou
descontinuidade entre o homem, a natureza e, por conseguinte, o seu legado cultural.
Incluem-se nessa ideia o seu sistema de conhecimento, as suas inovações e suas
práticas tradicionais.189
Por um lado, as áreas protegidas devem ser vistas como um instrumento de
proteção do território desses povos, contribuindo para as reivindicações em torno do
seu direito a possuir, utilizar, desenvolver e controlar os territórios e os demais
recursos que possuem em razão da posse tradicional. Para tanto, conforme salienta
Fernanda Paula Oliveira, as ações estratégicas nacionais, como as políticas de
ambiente e de ordenamento territorial, devem estabelecer
“um regime adequado e sustentável [...]; um regime que se apresente mais
como uma fonte de vantagens do que de impedimentos para população local,
188
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e que permita tornar as áreas protegidas a um tempo, mais atractivas em
função das suas reais potencialidades e que, simultaneamente se articulem
com as iniciativas de desenvolvimento e gestão territorial da escala local.”190

Por outro lado, conforme reconhecido pela Convenção n. 169 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pela Convenção sobre a Diversidade
Biológica, os povos indígenas têm papel fundamental na gestão, no uso e na
preservação da biodiversidade. Eles devem ser parceiros e participantes efetivos na
gestão das áreas protegidas. Em suma, “trabalhar hoje com os povos indígenas em
áreas protegidas não é mais uma questão de fazer o bem, mas de fazer direito”.191
Quando os povos indígenas são deslocados de seus territórios, muitas vezes,
em nome de zonas intocadas, livres da habitação humana, a sobrevivência das áreas
protegidas está também em perigo, uma vez que o ambiente fora cuidado e moldado ao
longo dos tempos pelos próprios povos da floresta.
Por exemplo, estudos realizados pela World Resources Institute (WRI)
constataram que
“no período de 12 anos, entre 2000 e 2012, as taxas anuais de desmatamento
dentro de áreas florestais indígenas de posse segura forma significantemente
mais baixas que aquelas fora, na Bolívia (2,8 vezes menor), Brasil (2,5 vezes
menor) e Colômbia (2 vezes menor). A análise de custo-benefício mostra
que proteger a posse das áreas indígenas é um investimento de baixo custo e
alto benefícios. Os benefícios econômicos estimados em um período de 20
anos são: US$ 54 a 119 bilhões para a Bolívia; US$ 523 a 1.165 bilhões para
o Brasil; e US$ 123 a 277 bilhões para a Colômbia. Os custos chegam ao
máximo de 1% dos benefícios totais.”192
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Outro exemplo de reflexão significativo é o caso dos povos indígenas que
vivem na Amazônia brasileira, que são agentes de barreira ao desmatamento, vigiando
e fiscalizando pontos ilegais de exploração de madeira.193
Segundo a Resolução 1.53 da IUCN denominada de Indigenous Peoples
and Protected Areas, adotada no Congresso Mundial de Conservação, em Montreal,
em outubro de 1996, o diretor-geral, a secretaria, as comissões e os programas
técnicos, membros e vereadores da International Union for Conservation of Nature
(IUCN) têm o dever de
“endossar, apoiar, participar e defender o desenvolvimento e implementação
de uma política clara em relação às áreas protegidas estabelecidas nos
territórios dos povos indígenas, respeitando os princípios do reconhecimento
dos direitos dos povos indígenas em relação às suas terras, territórios e
recursos que se enquadram dentro de áreas protegidas; do reconhecimento da
necessidade de se chegar a acordos com os povos indígenas antes do
estabelecimento de áreas protegidas; do reconhecimento dos direitos desses
povos interessados a participar efetivamente na gestão das áreas protegidas
estabelecidas em suas terras ou territórios, e de serem consultados sobre a
adoção de qualquer decisão que afete os seus direitos e interesses.”194

Nesse sentido, o Plano de Ação de Durban e em particular a Recomendação
5.24, adotada no V Congresso Mundial de Parques da IUCN, em Durban, África do
Sul, em 2003, recomendam aos governos, às organizações intergovernamentais, às
comunidades locais e às sociedades civis respeitar os direitos e interesses dos povos
indígenas, a ponto de assegurar que as áreas protegidas, estabelecidas nos territórios
dos povos indígenas, sejam legalmente fixadas com base no direito dos povos
indígenas ao consentimento livre, prévio e informado. Consequentemente, a
Recomendação vem reconhecer o valor dessas áreas para os povos indígenas que
moram ali por milênios, recomendando a adoção de instrumentos procedimentais de
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participação aberta, transparentes, para negociação genuína, que incluam os povos
interessados, com vistas a respeitar o direito à livre determinação desses povos.195
Mais recentemente, o Congresso Mundial de Parques da IUCN, realizado
em Sydney, Austrália, em 2014, teve como objetivos máximos:
“Valorizar e preservar a natureza, fortalecendo políticas e ações para a
expansão, conectividade e uma melhor gestão de parques e áreas protegidas
para cobrir todas as áreas importantes para a biodiversidade e serviços
ecossistêmicos; apoiar uma governança eficaz e equitativa de uso da
natureza, de parques e áreas protegidas para capacitar as comunidades
(incluindo os povos indígenas) a se envolverem e para se beneficiarem;
explorar e promover parques e áreas protegidas como soluções naturais para
os desafios globais como as alterações climáticas, a segurança alimentar e
água, saúde e uma economia verde.”196

Vivencia-se, então, um “novo paradigma de áreas protegidas”?197 Falar de
um novo paradigma de áreas protegidas constitui ainda tarefa espinhosa. As áreas
protegidas devem envolver e ser equitativamente benéficas para os povos indígenas
que moram dentro delas ou no seu entorno, o que precisa incluir a elaboração, a
implantação e o controle de ações estratégicas voltadas ao bem viver dos povos.
Apesar

dos

esforços

empreendidos

por

diversas

organizações

governamentais e não governamentais que atuam ativamente em áreas protegidas,
esses povos, muitas vezes, antes de se desenvolverem socioeconomicamente por meio
do turismo, são despejados ilegalmente de seus territórios, em nome de uma
pseudoconservação. Acontece que
“As expulsões estão acontecendo porque o modelo de conservação
dominante tem por base ainda a criação de parques livres, amplamente
195
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baseada em suposições e sem base científica. A verdade é que a
desapropriação acontece diariamente contra esses povos porque muitos
governos querem integrar, modernizar e, infelizmente, controlar os povos
indígenas em seus países.”198

Sendo assim, se o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
for bem gerido e controlado, ele tem o potencial de ser uma ferramenta capaz de
contribuir para a proteção da governança tradicional participativa e integrada no
contexto de áreas protegidas.

3.5. O dever jurídico de proteção da governança tradicional participativa e
integrada no contexto de áreas protegidas: por uma revisão de Resoluções e
Recomendações da IUCN

À medida que o tempo passa, o conteúdo do dever jurídico de proteção da
governança tradicional participativa e integrada no contexto de áreas protegidas
necessita de reforço.
Nesse cenário, muitas organizações não governamentais (ONGs) são
verdadeiros sujeitos especiais de direito das gentes, gozando de personalidade jurídica
internacional. Entre as organizações não governamentais que se destacam pela sua
representatividade e mobilidade na proteção do ambiente está a International Union
for Conservation of Nature (IUCN).
Há Resoluções e Recomendações da IUCN que abordam a importância do
sistema de conhecimento tradicional e das práticas dos povos indígenas. Na realidade,
essa organização exerce influência nos procedimentos normativos internacionais que
se efetivam também por meio das suas Resoluções e Recomendações. O relevo
internacional dessa organização e a acreditação de seus documentos representam um
fato incontornável.
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Nesse domínio, propõe-se apresentar a revisão de algumas Resoluções e
Recomendações da IUCN, com o fim de averiguar, se o dever de proteção da
governança tradicional participativa e integrada no contexto de áreas protegidas está
sendo reforçado. Desse modo, esta revisão tem o intuito de contribuir para a promoção
e consolidação não só de dados sobre a temática, mas também de conteúdos que
envolvem a governança tradicional (insere-se nesta a proteção do sistema de
conhecimento tradicional e das práticas dos povos indígenas em um contexto de áreas
protegidas).
A metodologia tem aqui importância fundamental, uma vez que se busca
uma revisão. Trata-se de uma análise sintética das informações disponíveis em dado
momento sobre um assunto específico. Utilizou-se o método de busca e de seleção de
dados, avaliando criticamente a relevância dos documentos selecionados.
Para esse efeito, seguiram-se critérios ordenados que determinassem a
cientificidade dessa revisão, cuja única função foi tentar assegurar certo rigor no
procedimento de estudo. Assim, elaborou-se uma ficha de pesquisa, que dispunha dos
seguintes componentes: pergunta que norteia a revisão; critério para a inclusão de
documentos; e análise e síntese de dados.
A pergunta norteadora desta revisão foi: como a temática da importância da
governança tradicional participativa e integrada no contexto de áreas protegidas vem
sendo abordada pela International Union for Conservation of Nature?
O critério de inclusão teve como fundamento a busca de uma gama
considerável de Resoluções e Recomendações da IUCN que atendessem à abordagem
sobre a importância do sistema de conhecimento tradicional e as práticas dos povos
indígenas em um contexto de áreas protegidas. Escolheram-se, portanto, os seguintes
documentos: Resolutions and Recommendations General Assemblies and World
Conservation Congresses from Pre-2000; The World Conservation Congress in
Amman in 2000; The World Conservation Congress in Bangkok in 2004; The World
Conservation Congress in Barcelona in 2008; e The World Conservation Congress in
Jeju in 2012.
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O gerenciamento de análise e síntese de dados teve dois momentos distintos
e complementares, a saber: no primeiro momento, realizou-se uma análise descritiva e
crítica dos documentos selecionados. O produto dessa análise foi apresentado de forma
narrativa. Assim como se elaborou um quadro ilustrativo e descritivo (Quadro 1), que
contivesse informações sintetizadas sobre os documentos selecionados.
Por sua vez, o segundo momento objetivou averiguar se, de fato, o conteúdo
do dever jurídico de proteção foi reforçado no conteúdo das Resoluções e
Recomendações. Para esse efeito, admite-se a existência de cinco expressões-chave, as
quais foram especialmente selecionadas por terem notória significância para o presente
estudo. As expressões-chave são: primeira, participação dos povos indígenas;
segunda, gestão integrada; terceira, proteção dos direitos dos povos indígenas; quarta,
conservação e gestão dos recursos naturais dos povos indígenas em áreas protegidas;
e, quinta, reconhecimento do direito à livre determinação dos povos indígenas. Por
fim, verificou-se o emprego ou não das expressões-chave nos documentos da IUCN,
que inclui a análise de conteúdo, e realizou-se tal procedimento por meio de um
quadro ilustrativo (
Quadro 2).

3.5.1. O primeiro momento

Conforme mencionado anteriormente, o primeiro momento teve por
objetivo analisar de forma descritiva e crítica as seguintes Resoluções e
Recomendações: Resolutions and Recommendations General Assemblies and World
Conservation Congresses from Pre-2000; The World Conservation Congress in
Amman in 2000; The World Conservation Congress in Bangkok in 2004; The World
Conservation Congress in Barcelona in 2008; e The World Conservation Congress in
Jeju in 2012.
As Resoluções e Recomendações da Assembleia Geral da IUCN pré-2000
vêm dirigindo recomendações e pedidos à comunidade internacional, às autoridades
públicas e aos demais atores sociais com vistas a orientar projetos, planos e políticas
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setoriais. Todos no sentido de reconhecer e dar importância aos modos tradicionais de
vida e às habilidades desenvolvidas pelos povos indígenas que moram nas áreas
protegidas.
Entre uma gama considerável de Resoluções e Recomendações da
Assembleia Geral da IUCN pré-2000, escolheram-se seis documentos:
(1) A Resolução 005 da Assembleia Geral da IUCN, em Kinshasa, de 1975,
recomenda a formação de sistemas educacionais direcionados à promoção e ampla
publicidade dos princípios e objetivos de conservação, envolvendo as práticas de
manejo tradicionais, o reconhecimento da posse de terra tradicional dos povos
indígenas em áreas protegidas e o estabelecimento de áreas protegidas com a devida
consulta dos povos interessados; quando necessário, o deslocamento desses povos
deve ser também consultado.199
(2) A Resolução 007 da Assembleia Geral da IUCN, na Nova Zelândia, de
1981, recomenda que a formulação de projetos ou de planos de gestão à conservação
da biodiversidade deve levar em consideração o sistema de conhecimento e práticas
dos povos indígenas e das demais comunidades que vivem em áreas protegidas. Esses
projetos devem ser formulados e adotados de forma a compatibilizar-se com os
valores, as instituições, os prazos e as formas de tomada de decisão dos povos que
vivem nas áreas naturais e sensíveis.200
(3) A Resolução 028 da Assembleia Geral da IUCN, em San Jose, de 1998,
recomenda a inclusão dos povos indígenas na elaboração de estratégias nacionais e
regionais de conservação, como, por exemplo, aquelas estratégias que apoiam a
Conferência Circumpolar dos povos indígenas Inuit para o desenvolvimento de
projetos e planos de conservação regional.201

199

Resolution 005, General Assembly Kinshasa, 1975 (JONAS, Harry; ROE, Dylis; DILKE, Athene.
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(4) A Resolução 016 da Assembleia Geral da IUCN, na Austrália, de 1990,
dirige pedidos de reconhecimento do papel fundamental dos povos indígenas e em
especial das suas mulheres na gestão dos recursos naturais, desempenhando funções
essenciais nas estratégias de conservação. Nessa Resolução a IUCN pede urgência às
agências de ajuda e às demais organizações ou as exorta para reconhecer os direitos
dos povos indígenas de participar da formulação de políticas e projetos que afetam o
seu habitat, o que inclui pedidos de urgência direcionados ao próprio diretor geral da
IUCN para empenhar esforços para levantar e alocar recursos, visando a facilitar o
desenvolvimento de planos direcionados a proteger os direitos dos povos indígenas
que vivem em áreas de conservação. Por fim, a Resolução pede um task force da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos para lidar com os assuntos de interesse
e relevância para os povos indígenas que vivem no território americano.202
(5) A Resolução 021 da Assembleia Geral da IUCN, em Buenos Aires, de
1994, pede com urgência para os governos e em especial para os membros da IUCN
que reconheçam e efetivem as medidas de proteção e promoção dos direitos dos povos
indígenas, contidos no Capítulo 26 da Agenda 21, de 1992, e no Princípio 22 da
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992.
“Capítulo 26 – “Objetivos – Em cooperação plena com as populações
indígenas e suas comunidades, os Governos e, quando apropriado, as
organizações intergovernamentais devem se propor a cumprir os seguintes
objetivos: Estabelecer um processo para investir de autoridade os populações
indígenas e suas comunidades, por meio de medidas que incluam: (I) A
adoção ou fortalecimento de políticas e/ou instrumentos jurídicos adequados
em nível nacional; (II) O reconhecimento de que as terras das populações
indígenas e suas comunidades devem ser protegidas contra atividades que
sejam ambientalmente insalubres ou que os populações indígenas em
questão considerem inadequadas social e culturalmente; (III) O
reconhecimento de seus valores, seus conhecimentos tradicionais e suas
práticas de manejo de recursos, tendo em vista promoverem um
desenvolvimento ambientalmente saudável e sustentável; (...) Participação
dos populações indígenas e suas comunidades, nos planos nacional e local,
nas estratégias de manejo e conservação dos recursos e em outros programas
pertinentes estabelecidos para apoiar e examinar as estratégias de
desenvolvimento sustentável, tais como as sugeridas em outras áreas de
202
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programas da Agenda 21”. “Atividades - 26.4. Talvez algumas populações
indígenas e suas comunidades precisem, em conformidade com a legislação
nacional, de um maior controle sobre suas terras, manejo de seus próprios
recursos e participação nas decisões relativas ao desenvolvimento que os
afetem, inclusive, quando apropriado, participação no estabelecimento ou
manejo de zonas protegidas. Eis algumas das medidas específicas que os
Governos podem tomar: (a) Considerar a possibilidade de ratificar e aplicar
as convenções internacionais vigentes relativas aos populações indígenas e
suas comunidades (onde isso ainda não foi feito) e apoiar a aprovação pela
Assembleia Geral de uma declaração dos direitos dos indígenas; (b) Adotar
ou reforçar políticas e/ou instrumentos jurídicos apropriados que protejam a
propriedade intelectual e cultural indígena e o direito de preservar sistemas e
práticas consuetudinários e administrativos”. “Meios de implementação - (a)
Financiamento e estimativa de custos; (b) Estruturas jurídica e
administrativa; (c) Desenvolvimento dos recursos humanos”.
Princípio 22: “os povos indígenas e suas comunidades, bem como outras
comunidades locais, têm um papel vital no gerenciamento ambiental e no
desenvolvimento, em virtude de seus conhecimentos e de suas práticas
tradicionais. Os Estados devem reconhecer e apoiar adequadamente sua
identidade, cultura e interesse, e oferecer condições para sua efetiva
participação no atingimento do desenvolvimento sustentável”.

(6) A Resolução 042 da Assembleia Geral da IUCN, em Montreal, de 1996,
recomenda uma gestão colaborativa para estratégias de conservação, também referida
como cogestão (gestão integrada) e gestão participativa. Essa gestão inclui as agências
governamentais e comunidades locais, que incluem os povos indígenas, os usuários
dos recursos, organizações não governamentais e outras partes interessadas em
negociar conjuntamente e em se responsabilizar pela gestão de uma área específica ou
de um conjunto de recursos.203
Entre uma gama considerável de Recomendações e Resoluções de 2000
escolheram-se as seguintes:
(1) Resolução 022, de 2000, relativa ao Congresso Mundial de
Conservação no Ártico, que contém as seguintes recomendações: gestão dos
ecossistemas integrados; necessidade do envolvimento dos povos indígenas do Ártico
e necessidade de reconhecer a sua dependência dos recursos naturais, os seus
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conhecimentos tradicionais de utilização sustentável dos recursos naturais; e as
necessidades do envolvimento dos povos indígenas e das demais comunidades do
Ártico para com as atividades de conservação.204
(2) Resolução 030, de 2000, relativa às atividades militares nos ambientes
dos povos indígenas na região do Ártico, que contém as seguintes recomendações:
abordar e observar os impactos das atividades militares desenvolvidas na região;
levantar e avaliar os impactos ambientais e socioeconômicos negativos e nocivos
deixados pelas atividades militares na região; e promover formas de mitigar danos do
passado de forma a garantir a recuperação do ambiente.205
(3) Resolução 043, de 2000, relativa à gestão sustentável e proteção dos
principais sistemas fluviais da Ásia, que contém as seguintes recomendações: a
proteção e o gerenciamento dos sistemas fluviais devem levar em consideração as
necessidades e os interesses dos povos indígenas e das demais comunidades locais; e
há a necessidade de uma abordagem comunitária para a conservação. Além do mais,
essa Resolução solicita ao diretor-geral da IUCN a adoção de estudos direcionados à
criação de mecanismos mais viáveis à conservação e gestão de forma sustentada de
águas e em particular dos Estados ribeirinhos.206
(4) Resolução 053, de 2000, relativa aos direitos e interesses dos povos
indígenas dentro da conservação da natureza no Escudo das Guianas, que possui as
recomendações que seguem: formação de uma rede integrada de áreas protegidas que
seja capaz de assegurar a preservação dos estilos tradicionais de vida dos povos
indígenas da região; e a consecução de esforços para garantir a conservação de uma
grande parte da floresta tropical total na região do Escudo das Guianas em estreita
consulta aos povos indígenas locais.207
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Há, também, importantes Recomendações e Resoluções de 2004 que
abordam o papel fundamental dos povos indígenas e de seus conhecimentos
tradicionais para a conservação da biodiversidade. Dessa forma, foram escolhidas
como mais relevantes as seguintes:
(1) Resolução 006, da Tailândia, de 2004, relativa à proteção das águas da
Terra para benefícios público e ecológico, envolvendo a solicitação ao diretor-geral da
IUCN, aos membros governamentais e não governamentais, para que promovam ações
consistentes com os seguintes princípios:
“Todos os recursos hídricos, incluindo os oceanos, devem ser protegidos
como um bem público de modo que o uso de água não diminui seus
benefícios público e ecológico; garantir o acesso a quantidades seguras e
adequadas de recursos hídricos para todas as pessoas e os animais selvagens
no planeta e garantir a sustentabilidade desses recursos; assegurar a todos os
membros da sociedade, incluindo as organizações locais da sociedade civil,
associações de cidadãos, grupos ambientalistas, povos indígenas,
agricultores, mulheres, trabalhadores e outros a oportunidade para uma
participação significativa nas decisões sobre a conservação, proteção,
distribuição, utilização e gestão da água em suas comunidades, localidades e
regiões; uma abordagem ecossistêmica deve ser central para estruturas
nacionais e transfronteiriças de governança relacionadas com a gestão dos
recursos hídricos; e assegurar que os acordos de comércio e de investimento
multilaterais, regionais ou bilaterais salvaguardem a capacidade dos
governos de proteger a água para as pessoas e a natureza.”208

(2) Resolução 055, de 2004, que recomenda não só o reconhecimento, mas
também a promoção e implementação adequada de políticas e práticas de conservação
que respeitem os direitos humanos, os papéis, as culturas e os conhecimentos
tradicionais dos povos indígenas, em conformidade com os acordos internacionais e o
seu direito à livre determinação.209
As Recomendações e Resoluções de 2008 intensificam o dever jurídico de
proteger e de valorizar. Escolheram-se dois documentos entre elas:
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(1) Recomendação 127, de Barcelona, de 2008, envolvendo os direitos dos
povos indígenas na gestão de áreas protegidas. A Recomendação parte do princípio de
que os povos indígenas que vivem dentro ou no entorno das áreas protegidas têm o
direito de participar da sua gestão, em condições iguais às do resto dos atores
envolvidos nessas áreas. Por essa razão, exige dos Estados: disponibilizar os meios
necessários para o exercício pleno e eficaz dos direitos reconhecidos pela Declaração
sobre os Direitos dos Povos Indígenas das Nações Unidas; e respeitar os direitos
desses povos, assegurando a plena e efetiva participação de suas organizações
representativas na tomada de decisões, num contexto de gestão de áreas de
conservação da biodiversidade.210
O certo é que existem outras Recomendações e Resoluções de 2008 que
seguem a minha linha de atuação, intensificando cada vez mais o dever jurídico de
proteger e valorizar a ecologia dos estilos tradicionais de vida.
(2) Outro exemplo de melhor prática é a Resolução 048, de 2008, que
recomenda aos governos trabalharem com as organizações dos povos indígenas, com o
intuito de: reformar a legislação nacional, as políticas e práticas, para que contribuam
para a realização das partes relevantes do Plano de Durban de 2003, da Convenção
sobre a Diversidade Biológica, do Programa de trabalho sobre Áreas Protegidas e da
Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007; e garantir o direito dos
povos indígenas ao consentimento livre, prévio e informado, e o devido
reconhecimento dos demais direitos e liberdades fundamentais, num contexto de áreas
protegidas.
Ainda na Resolução 048, há uma solicitação ao diretor-geral da IUCN, em
consulta às Comissões da IUCN, para que se desenvolvessem mecanismos que reúnam
representantes de organizações de povos indígenas e outras organizações de apoio,
com o fim de trabalhar para:
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“Avançar na realização das principais recomendações do Plano de Ação de
Durban, nas decisões e elementos do Programa de Trabalho da Convenção
sobre a Diversidade Biológica; desenvolver propostas práticas para aumentar
a capacidade da IUCN para trabalhar com os povos indígenas; e promover o
reconhecimento dos direitos e sistemas relacionados com a utilização,
gestão, conservação e governança do território dos povos indígenas.”211

Essa Resolução aborda a necessidade de incluir peritos membros dos povos
indígenas em todas as Comissões e nos Comitês de direção da IUCN.
As Recomendações e Resoluções de 2012 reconhecem o dever de proteger e
de valorizar, em um grau mais elevado, as áreas protegidas associadas aos povos
indígenas. Eis alguns documentos atinentes ao ano de 2012:
(1) Recomendação 147, da República da Coreia, de 2012, exorta todos os
Estados-membros da IUCN a: reconhecer os direitos dos povos indígenas, incluindo o
direito de manter, proteger e desenvolver as manifestações passadas, presentes e
futuras de suas culturas, como os sítios arqueológicos e históricos; reconhecer as leis
consuetudinárias desses povos e protocolos culturais para a gestão do seu território; e
promover sistemas de governança tradicional nas áreas naturais. Trata-se de uma
Recomendação de significativa reflexão para o presente estudo, pois exige das
empresas transnacionais e nacionais de indústrias extrativas e de energia, agricultura,
silvicultura, infraestrutura, turismo e outros setores de desenvolvimento o apoio, o
respeito e a promoção dos direitos reconhecidos pela Declaração sobre os Direitos dos
Povos Indígenas de 2007.
Ela também ressalta o dever dos operadores, quanto ao desenvolvimento na
preservação das áreas naturais e protegidas, bem como quanto à proteção daqueles que
vivem e dependem dessas áreas.212
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Diante do que foi encontrado e ainda dando continuidade à consecução do
primeiro momento – analisar de forma descritiva e crítica os documentos selecionados
–, objetiva-se agora elaborar um quadro ilustrativo e descritivo que contenha
informações sintetizadas sobre os documentos escolhidos para análise. As informações
são: Nome e ano de publicação; população beneficiada; e principais achados.

Quadro 1– Síntese das Resoluções e Recomendações escolhidas
Nome e ano de
publicação
Resolução
(1975)

005 Povos indígenas
áreas protegidas.

Resolução 007
(1981)

População beneficiada

Principais achados

em Recomenda a formação de sistemas
educacionais; o reconhecimento da posse de
terra tradicional dos povos indígenas em áreas
protegidas; o estabelecimento de áreas
protegidas com a devida consulta dos povos
interessados; e a consulta desses povos quando
forem deslocados de suas terras.

Povos
indígenas
e Recomenda a formulação de projetos ou de
demais
comunidades planos de gestão para a conservação da
que vivem em áreas biodiversidade, envolvendo o sistema de
protegidas.
conhecimento e práticas dos povos indígenas e
das demais comunidades que vivem em áreas
protegidas.

Resolução
(1998)

028 Povos indígenas e os Recomenda a inclusão dos povos indígenas
povos indígenas Inuit.
(como os Inuit) na elaboração de estratégias
nacionais e regionais de conservação.

Resolução
(1990)

016 Povos indígenas, em Pede o reconhecimento do papel fundamental
especial as mulheres dos povos indígenas, em especial das suas
(indígenas) e os povos mulheres, na gestão dos recursos naturais.
que vivem no território Pede urgência ou exorta as agências de ajuda e
americano.
as demais organizações a reconhecerem os
direitos dos povos indígenas, a participarem da
formulação de políticas e projetos que afetam
o seu habitat.
Pede que se protejam os direitos dos povos
indígenas que vivem em áreas de conservação.
Pede (task force) à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos para lidar com os assuntos
de interesse e relevância para os povos
indígenas que vivem no território americano.
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Resolução
(1994)

021 Povos indígenas.

Pede com urgência o reconhecimento e a
efetivação das medidas de proteção e
promoção dos direitos dos povos indígenas.

Resolução
(1996)

042 Estado,
comunidades Recomenda uma gestão colaborativa ou gestão
locais, ONGs etc.
participativa.

Resolução
(2000)

022 Povos
indígenas
e Recomenda uma gestão dos ecossistemas
demais comunidades do integrados; o envolvimento dos povos
Ártico.
indígenas do Ártico nas atividades de
conservação; o reconhecimento da sua
dependência dos recursos naturais, de seus
conhecimentos tradicionais de utilização
sustentável dos recursos naturais.

Resolução
(2000)

030 Povos indígenas
região do Ártico.

Resolução
(2000)

043 Povos
indígenas
e Recomenda a proteção e o gerenciamento dos
demais
comunidades sistemas fluviais que devem levar em
locais na Ásia.
consideração as necessidades e os interesses
dos povos indígenas e das demais
comunidades locais; a abordagem comunitária
para a conservação; a criação de mecanismos
mais viáveis à conservação e gestão de forma
sustentada de águas e em particular dos
Estados ribeirinhos.

Resolução
(2000)

053 Povos indígenas dentro Recomenda a formação de uma rede integrada
da
conservação
da de áreas protegidas; a consecução de esforços
natureza no Escudo das para garantir a conservação em estreita
Guianas.
consulta aos povos indígenas locais.

Resolução
(2004)

006 Organizações
locais,
grupos ambientalistas,
povos,
agricultores,
mulheres, trabalhadores
e outros.

na Recomenda abordar e observar os impactos das
atividades militares; e promover formas de
mitigar danos do passado de forma a garantir a
recuperação do ambiente.

Solicita a promoção de ações consistentes com
os seguintes princípios: todos os recursos
hídricos, incluindo os oceanos, devem ser
protegidos como um bem público; garantia de
acesso a quantidades seguras e adequadas de
recursos hídricos; garantia a todos os membros
da sociedade, envolvendo os povos indígenas
em uma participação significativa nas decisões
sobre a conservação, proteção, distribuição,
utilização e gestão da água em suas
comunidades, localidades e regiões; garantia de
uma abordagem ecossistêmica; e garantia de
que os acordos de comércio e de investimento
multilaterais,
regionais
ou
bilaterais
salvaguardem a capacidade dos governos de
proteger a água para as pessoas e a natureza.
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Resolução
(2004)

055 Povos indígenas.

Recomendação
127 (2008)

Resolução
(2008)

Povos indígenas
áreas protegidas.

Recomenda não só o reconhecimento, mas
também a promoção e implementação
adequada de políticas e práticas de
conservação que respeitem os direitos
humanos, os papéis, as culturas e os
conhecimentos
tradicionais
dos
povos
indígenas, em conformidade com os acordos
internacionais e o seu direito à livre
determinação.
nas Exige dos Estados que disponibilizem os meios
necessários para o exercício pleno e eficaz dos
direitos reconhecidos pela Declaração sobre os
Direitos dos Povos Indígenas das Nações
Unidas; e respeito aos direitos desses povos,
assegurando a plena e efetiva participação de
suas organizações representativas na tomada
de decisões.

048 Organizações de povos Recomenda a reforma da legislação nacional,
indígenas
e
outras de políticas e práticas, para que contribuam
organizações de apoio.
para a realização das partes relevantes do
Plano de Durban de 2003, da Convenção sobre
a Diversidade Biológica, do Programa de
trabalho sobre Áreas Protegidas e da
Declaração sobre os Direitos dos Povos
Indígenas de 2007; e garantia do direito dos
povos indígenas ao consentimento livre, prévio
e informado e aos demais direitos, num
contexto de áreas protegidas.
Solicita o desenvolvimento de mecanismos,
com o fim de trabalhar para avançar na
realização das principais recomendações do
Plano de Ação de Durban e nas decisões e
elementos do Programa de Trabalho da
Convenção sobre a Diversidade Biológica; o
desenvolvimento de propostas práticas para
aumentar a capacidade da IUCN, para
trabalhar com os povos indígenas; e a
promoção do reconhecimento dos direitos e
sistemas relacionados com a utilização, gestão,
conservação e governança do território dos
povos indígenas.

Recomendação
147 (2012)

Povos indígenas.

Exorta o reconhecimento dos direitos dos
povos indígenas; das leis consuetudinárias
desses povos e dos protocolos culturais para a
gestão do seu território; e a promoção dos
sistemas de governança tradicional.

Fonte: Elaboração própria (2016).
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3.5.2. O segundo momento
No segundo momento desta proposta, objetiva-se averiguar se, de fato, o
conteúdo do dever jurídico de proteção da governança tradicional participativa e
integrada em um contexto de áreas protegidas vem sendo reforçado nos conteúdos
apresentados nos documentos selecionados.
Dessa forma, admite-se a existência de cinco expressões-chave, as quais
foram especialmente escolhidas por terem notória significância para o presente estudo.
As expressões-chave são: primeira expressão, participação dos povos indígenas;
segunda expressão, gestão integrada; terceira expressão, proteção dos direitos dos
povos indígenas; quarta expressão, gestão dos recursos naturais associada com as
práticas dos povos indígenas; e, por fim, quinta expressão, reconhecimento do direito
à livre determinação dos povos indígenas.
Por conseguinte, verificou-se o emprego ou não das expressões-chave nos
documentos escolhidos da IUCN. Assim, utilizou-se a dicotomia sim ou não. Tal
verificação foi realizada por meio de um quadro ilustrativo, mostrado a seguir:

Quadro 2 – Verifica se o dever jurídico é reforçado por meio dos documentos escolhidos

Nome e ano
de
publicação

Expressão
Participaçã
o dos povos
indígenas

Expressão
Gestão
integrada

Expressão
Proteção
dos direitos
dos povos
indígenas

Expressão
Reconheciment
o do direito à
livre
determinação
dos povos
indígenas

Não

Expressão
Gestão dos
recursos
naturais
associada com
as práticas
dos povos
indígenas
Não

Resolução
005 (1975)
Resolução
007 (1981)
Resolução
028 (1998)
Resolução
016 (1990)
Resolução

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não
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021 (1994)
Resolução
Sim
Sim
042 (1996)
Resolução
Não
Sim
022 (2000)
Resolução
Não
Não
030 (2000).
Resolução
Não
Não
043 (2000)
Resolução
Não
Não
053 (2000)
Resolução
Sim
Não
006 (2004)
Resolução
Não
Não
055 (2004)
Recomend.
Sim
Não
127 (2008)
Resolução
Sim
Não
048 (2008)
Recomend.
Não
Não
147 (2012)
Fonte: Elaboração própria (2016).

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Antes de abordar o resultado alcançado, torna-se premente salientar que a
análise proposta, baseada na pesquisa de expressões-chave, é também uma análise de
conteúdo, uma vez que não se pode chegar a resultados com robustez, se o conteúdo
não for essencialmente considerado.
Assim, diante do que foi exposto neste segundo momento de revisão,
evidenciou-se que o dever jurídico de proteção é uma problemática latente. Trata-se de
uma temática aberta e que precisa ser mais explorada. Ou seja, uma questão de
interesse global; a própria condição de vulnerabilidade dos povos indígenas representa
uma oportunidade para a criação e adoção de ações estratégicas jurídicas específicas.
Aponta-se que os documentos abordados pré-2000, 2000, 2004, 2008 e
2012 poderiam valorizar muito mais a ecologia dos estilos tradicionais de vida, mas
esses documentos a valorizam insuficientemente.
Entende-se, num primeiro momento, a existência de pedidos dirigidos
apenas aos atores-membros da IUCN, mas logo foram dirigidos pedidos aos atores
estatais e não estatais que são membros ou não da IUCN. No entanto, há ainda a
necessidade de pedidos mais veementes, com conteúdos mais complexos e exigentes.
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Isso porque as expressões participação dos povos indígenas e gestão
integrada não foram suscitadas em todos os documentos. Ao contrário disso, tais
expressões exercem pouquíssima influência nos documentos abordados. Ora, o acesso
à participação dos povos indígenas nos diversos assuntos e em especial nos assuntos
ambientais tem um papel hoje crucial a desempenhar.
A expressão proteção dos direitos dos povos indígenas também é rejeitada
assiduamente pelos documentos escolhidos da IUCN. A proteção dos direitos humanos
desses povos não impende apenas aos Estados. Mas, nesse domínio emerge a
premência de uma governança global. Falta, na realidade, uma verdadeira “cultura
universal de direitos humanos”213 e, conforme recepciona a Resolução 49/184, de 23
de dezembro de 1994, da Assembleia Geral das Nações Unidas,
“A educação para os direitos humanos deve envolver mais do que o
fornecimento de informação e deve constituir um processo abrangente e
contínuo pelo qual as pessoas em todos os níveis de desenvolvimento e de
todos os estratos sociais aprendam a respeitar a dignidade dos demais e os
meios e métodos para garantir tal respeito em todas as sociedades.”214

A educação para os direitos humanos requer inevitavelmente a promoção da
compreensão, da tolerância e da igualdade de gênero.215
A expressão gestão dos recursos naturais associada com as práticas dos
povos indígenas foi suscitada mais vezes que as demais expressões escolhidas pelo
estudo. Todavia, a questão é saber se a existência dessa expressão nos documentos da
IUCN faz realmente diferença no âmbito prático, já que os documentos não exigem
um conteúdo voltado à participação desses povos e à gestão integrada em um contexto
de áreas protegidas.
A expressão reconhecimento do direito à livre determinação dos povos
indígenas foi tão somente mencionada por um único documento da IUCN (Resolução
213

CLAUDE, Richard Pierre. Direito à educação e educação para os direitos humanos. Sur - Revista

Internacional De Direitos Humanos, v. 2, n. 2, 2005, p. 45.
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Resolução 49/184, de 23 de dezembro de 1994, da Assembleia Geral das Nações Unidas.
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Plano de Ação das Nações Unidas para a Educação em Matéria de Direitos Humanos.
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055 de 2004). O direito à livre determinação tem importância vital para os povos
indígenas, em virtude do qual eles determinam livremente seu estatuto político e
perseguem seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural.
Portanto, em termos de resultados, parece que os documentos escolhidos –
pré-2000, 2000, 2004, 2008 e 2012 – não reforçam o dever jurídico de proteção. No
entanto, tais documentos revelam orientações tendenciais em prol desse reforço.
Claramente, essas Resoluções e Recomendações abraçam a ideia de que a integridade
social e a ecológica das áreas protegidas andam lado a lado com o reconhecimento do
sistema de conhecimento e práticas tradicionais dos povos indígenas.
É por isso que há proeminência de temáticas inovadoras e inclinadas a
novos caminhos mais sustentáveis, que, por sinal, corroboram o reforço do dever
jurídico de proteção da governança tradicional, no qual se insere a pesquisa sobre o
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas.
3.6. O turismo nos territórios dos povos indígenas como motor de
desenvolvimento socioeconômico
Conforme estudos suscitados por diversos doutrinadores, como Alison J.
McIntosh216, Chris Ryan217, Caroline F. Butler218 e Charles R. Menzies219, acresce
ainda poder afirmar que se evidencia maior interesse dos povos indígenas no
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo.

216

McINTOSH, Alison J; RYAN, Chris. The market perspective of indigenous tourism. In: BUTLER,

Richard; HINCH, Tom (Eds.). Tourism and indigenous peoples: issues and implications. Amsterdam:
Elsevier, 2007, p. 73.
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Por um lado, tal desenvolvimento pode ser utilizado como pretexto pelas
comunidades interessadas para justificarem a necessidade de uma efetiva proteção em
seu território contra a exploração de atividades nocivas e (até mesmo) destrutivas,
como as atividades de mineração,220 já que as potencialidades turísticas podem ser bem
aproveitadas em benefício dos próprios povos indígenas, que envolvem benefícios
socioeconômicos, culturais e ecológicos.
Por outro lado, muitos desses interesses são resultantes do aparecimento de
novos turistas, com motivações peculiares.221 A ideia de “novos turistas” está
associada às mudanças comportamentais, evidenciadas nos fidelizados (mais antigos)
turistas. Percebe-se que hoje os novos turistas apresentam maior interesse por produtos
e serviços turísticos fidedignos à cultura local, recusando, cada vez mais, atividades
turísticas artificiais, com produtos e serviços turísticos não autênticos do ambiente do
local receptor do turismo. Inclusive a OMT reconhece que
“Os turistas são hoje mais activos do que no passado. Para além, os
interesses vão-se diversificando e segmentando, a saber, mais interesse na
recreação, nos desportos, na aventura, no conhecimento da história, na
cultura, na natureza e na vida selvagem das áreas visitadas.”222

Fala-se que eles são mais experientes e por conta disso primam pela
qualidade dos serviços turísticos, por lugares socialmente atrativos e não poluídos.
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Mas, paradoxalmente, eles são ainda verdadeiros consumidores de recursos turísticos,
com vontades fortes que buscam, sobremaneira, saciar as suas próprias e exclusivas
necessidades.223
Nesse sentido, estudos constatam que a população mundial está
envelhecendo e, como resultado, os ‘turistas de cabelos grisalhos’ com desejos e
necessidades específicas, em termos de personalização, consumo de serviços,
segurança e produtos desejados, são os novos turistas. Assim:
“A proporção da população mundial com mais de 60 anos aumentou de 8%
em 1950 para 12% em 2013. De acordo com essa taxa, atingirá 21% até
2050. O envelhecimento da população vai aumentar especificamente na
China, Índia e os EUA, onde se espera que cada país tenha mais de 100
milhões de pessoas com 60 anos ou mais até 2050”224.

Os ‘turistas de cabelos grisalhos’ são, na maioria das vezes, mais
financeiramente seguros e aqueles turistas que ainda trabalham, seja por desejo ou por
necessidade, têm empregos relativamente bem remunerados. De fato, com um
rendimento disponível satisfatório, menos responsabilidades e mais tempo para viajar,
eles fazem parte de um segmento turístico importante e emergente225. Evidencia-se
ainda que esses turistas exigem serviços altamente personalizados. Por conta de suas
diferentes preferências, interesses, expectativas e necessidades, o foco dos ‘turistas de
cabelos grisalhos’ são experience-driven, isto é, “não buscam mais bens materiais,
mas sim experiências de vida. Apesar do conforto ser a sua principal prioridade, luxo
não pode mais ser uma prioridade exclusiva para os viajantes e, em vez disso, podem
preferir adotar os estilos de vida apenas para ter uma experiência única”.226 Portanto,
esses turistas representam uma oportunidade inestimável para o fomento do
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desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas, sob as vestes da sustentabilidade.
Sobre o assunto, é pertinente citar também Fernanda Delgado Cravidão
sobre a tendência do turismo, para quem
“existe hoje uma cultura planetária que promove novas relações com o
tempo, com o passado, com o território, com o património. Essa cultura
apela às experiências, a uma atração quase nostálgica, a uma identidade
social e territorial. Há novas procuras, novos perfis de turistas, novas formas
de olhar e consumir o território onde o lugar assume um lugar diferente.”227

Ainda nesse contexto, para Carminda Cavaco, “as lógicas predominantes
dos fluxos turísticos reforçam o exotismo dos territórios e das populações. Jogam-se
ofertas novas, atrativas e competitivas, ofertas diferenciadas, de produção flexível,
alternativas e algo elitista”.228
Não obstante, cabe ressaltar que as motivações por parte dos novos turistas
constituem evidências e tendências significativas para a evolução das práticas
turísticas, mas tais motivações “são sempre históricas e culturalmente muito
relativas”.229 A atração pelo território dos povos indígenas, por exemplo, não é
convencional (habitual) e, em alguns lugares, essa atração turística ainda não se
manifesta. Em todo caso, concorda-se com Rachid Amirou sobre o entendimento de
cultura. Para ele, a compreensão de cultura está associada, hoje, à acepção mais
sociológica, uma vez que a sociedade tem dado maior atenção às práticas e aos modos
de vida tradicionais. Assim como tal compreensão está associada à acepção mais
etnológica, com maior atenção aos grupos étnicos e culturalmente diferenciados.230
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Por vezes, o aparecimento de novos turistas, com necessidades ou
motivações peculiares, aliado à magnitude do turismo, tem contribuído para fomentar
o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas. No entanto, os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças convergem
espacial e temporalmente e são influenciados por fatores externos sobre os quais os
povos indígenas têm pouco controle e por fatores internos que esses povos têm alguma
oportunidade de influenciar.231
Isso porque hoje o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios dos povos indígenas tem sido projetado por muitas empresas de turismo
e Estados, para atender, sobretudo, ao interesse particular (egoísta) dos turistas.
Segundo a OMT, os visitantes são mais experientes, conhecem diferentes locais de
turismo, apresentam preferências e sabem o que procuram. Tais visitantes sabem o que
querem, mas muitas vezes sabem mal. Concorda-se com José da Cunha Barros sobre a
necessidade de se conhecer tão bem quanto possível as características dos turistas que
visitam os destinos turísticos. Para ele,
“É necessário conhecer as características dos turistas, os seus interesses e
motivações, de forma a encontrar respostas adequadas ou a prever, de forma
fiável, as necessidades da procura, assim como a sua evolução, tendo em
vista a promoção dos recursos turísticos a potenciar, de forma não só a
fidelizar a procura, a criar novas clientelas, como também, condições para o
seu incremento de forma sustentável.”232

A imperiosa necessidade de educar os turistas não só no âmbito econômico,
mas também nos níveis cultural e ambiental, constitui ainda um problema visível. Com
efeito, o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos
povos indígenas é tendente a atender ao interesse individualista dos turistas, mas será
que esse tipo de desenvolvimento poderá desencadear conflitos culturais? E quais são
231
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os pontos fortes e fracos, as ameaças e as oportunidades desse desenvolvimento
socioeconômico?
Assim sendo, buscar-se-á nos tópicos abaixo responder sistemática e
criticamente aos respectivos questionamentos.
3.7. Reflexões críticas
É necessário deixar, desde já, claro que o desenvolvimento socioeconômico
explorador (mercantilizado) é aquele que não exige o alojamento sem rótulo
ecológico, não exige a estrutura de apoio ecologicamente sustentável e também não
exige os programas de certificação e sistema de ecogestão. Por conseguinte, os povos
indígenas receptores do turismo não devem tão somente tolerar (ou resistir tolerando)
o

desenvolvimento

socioeconômico

por

meio

do

turismo,

muitas

vezes,

tendencialmente agressivo233 e fruto da relação de poder. Tal desenvolvimento não
deve ser apenas uma opção de sobrevivência material ou meramente física.
Como foi dito nas linhas introdutórias do trabalho, se o desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas não for
respaldado por um enquadramento jurídico de qualidade que estabeleça as linhas
orientadoras desse desenvolvimento e que conceba medidas peculiares que atendam à
proteção do território e daqueles que ali vivem, então, tal desenvolvimento está fadado
ao fracasso.
Há exemplos fáticos em várias partes do globo que, sem dúvidas, estão
fadados ao fracasso, haja vista que se apoiam no desenvolvimento baseado em um
consumo tendencialmente voltado à descaracterização cultural local, por estar focado
exclusivamente no entretenimento. Nota-se ainda que as empresas turísticas privadas
se preocupam essencialmente com o crescimento econômico por meio do turismo.
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Por exemplo, na Nova Zelândia, o perigo está na padronização da cultura
Maori. Os povos indígenas, Maori, precisamente em Rotorua, no Vale termal do
Whakarewarewa, possuem uma ligação muito forte com o seu habitat natural e, desde
a independência da Nova Zelândia do domínio britânico, buscam alternativas de
desenvolvimento social e econômico com vistas a preservar o seu ambiente natural e a
salvaguardar a sua cultura e o seu modo de vida tradicional.
Diante da potencialidade turística, esses povos escolheram o turismo como
alternativa de desenvolvimento socioeconômico. A verdade é que, hoje, a cidade de
Rotorua é considerada o coração da cultura Maori e o berço do turismo da Nova
Zelândia. De acordo com a exposição feita por Jenny Haworth, em seu artigo
intitulado “Destination Rotorua”, “Rotorua é intrigante – uma cidade à beira do lago,
passeios sobre as bacias geotérmicas, um lugar com piscinas termais e bolhas quentes
[...]”.234 Desse modo, o turismo parece ser, a princípio, propulsor de desenvolvimento
socioeconômico, e quiçá de desenvolvimento sustentável,235 uma vez que ele é fonte
ou alternativa de renda para os povos Maoris, além de contribuir, aparentemente, para
a preservação dos seus bens ecológicos e culturais.

Todavia, Stéphanie Bory questiona no decorrer de seu artigo denominado
“La gestion Eco-touristique de la Vallee de Whakarewarewa en NouvelleZelande: promotion ou subversion de la culture Maorie? ” “...se os membros
das comunidades locais não estão em risco de perder a sua identidade,
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envolvendo-se no mundo dos negócios e dirigidos por homens ansiosos para
agradar os turistas”.236

Ainda nesse contexto, relata Stéphanie Bory que o turismo tem sido a
origem da subversão dessa cultura tradicional.237 Isso porque as cerimônias de boasvindas apresentadas aos turistas são verdadeiros shows artificiais, ficando aquém da
realidade cultural Maori. Segundo Stéphanie Bory, “as visitas se sucedem a cada hora
e, portanto, são cronometradas, como pude ver: 10 minutos antes os escultores
mostram o seu trabalho, 10 minutos antes as mulheres tecem, etc.”.238 Não bastando
isso, no site da agência turística Te Whakarewarewa encontram-se os seguintes
dizeres: “Reviva a história da nossa aldeia Maori com histórias de nossos guias que
vivem aqui há mais de cinco gerações. Vamos oferecer-lhe uma cultura diferente de
qualquer outra e uma atração realmente imperdível”.239 A utilização do termo atração
demonstra que os povos indígenas Maori são atrativos turísticos, como meros atores,
dançarinos e cantores.
Outro exemplo fático que mostra que o turismo pode ser propulsor de
desenvolvimento

baseado

em

um

consumo

tendencialmente

voltado

à

descaracterização cultural local pode ser visto no México, mais precisamente na costa
leste da Península de Yucatán, o parque temático da Riviera Maya. Esse parque é um
exemplo ruim de desenvolvimento por meio do turismo, uma vez que as empresas
turísticas instaladas no local estão preocupadas com o lucro em curto prazo e, por
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conta disso, as comunidades e os bens envolvidos vêm sofrendo as mazelas do
turismo.240
O mesmo acontece com a região de Guajira, no nordeste da Colômbia, e
seus habitantes, os Wayúu.241 Levando em conta a autenticidade dos bens culturais dos
povos Wayúu, o turismo nos territórios desses povos indígenas é impulsionado em
nível nacional e internacional. Em 2014, o Departamento de Turismo da região de
Guajira registrou a presença de aproximadamente 200 turistas estrangeiros e mais de
3.000 turistas nacionais nessa zona.242 Assim, os povos receptores do turismo
oferecem as suas casas tradicionais e atrações turísticas que incluem a demonstração
de práticas tradicionais. No entanto, conforme expõe Karen López Hernández, em seu
artigo intitulado “Une experience de voyage eco et ethno-touristique chez les Wayuu.
Temoignage et analyse”, o cuidado tomado pelas famílias na limpeza de suas casas, a
preparação do local para as cerimônias, como a dança Yonna, e a escolha dos
artesanatos para serem apresentados aos turistas, mostram que a encenação da cultura
local é preparada minuciosamente, envolvendo ainda a dramatização da cultura.243
Desse modo, o turismo é usado para marcar o poder dos efeitos ilusórios e eufóricos
do novo ambiente para os turistas.
O certo é que os povos indígenas receptores do turismo sofrerão
indubitavelmente as mazelas do turismo,244 quando as empresas turísticas colocam
toda a sua estrutura, muitas vezes estruturas de grande porte, em locais inapropriados,
rejeitando os contextos territoriais. Eles também são afetados negativamente quando as
240
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operadoras de turismo trabalham para atender, sobretudo, aos turistas, com vistas a
uma maior viabilidade econômica, deixando de lado uma avaliação crítica do que deve
ser feito, onde, quando e por quanto tempo.
Por isso, há necessidade da intervenção da Administração Pública:
“sobre quem impende a tarefa última de organizar, segundo formas
codificadas, a manifestação pública dos conflitos (muitas vezes divergentes e
conflitantes), [...], devendo dar-lhes soluções que sejam socialmente
reconhecidas como ponderadas e imparciais, isto é, justas”.245

Entende-se, desse modo, que a Administração tem o dever de fiscalizar e
limitar o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos
povos indígenas, haja vista que se trata de um tipo de desenvolvimento particularizado.
Além disso, em conjunto com os outros atores-chave, o ente público tem o dever de
trabalhar para compatibilizar esse tipo de desenvolvimento e a capacidade de carga do
destino turístico.
Se os turistas e os seus interesses subjetivos forem considerados mais
importantes que o bem viver dos povos anfitriões, os conflitos serão resolvidos de
forma a favorecer as necessidades do turismo como motor de desenvolvimento
econômico mercantilizado, relativamente às peculiaridades dessas comunidades locais.
E, em consequência, o grau de relevância vai determinar o nível de proteção atribuído.
Ademais, se a relevância dada se manifestar em crescimento econômico e explorações
social e ambiental desenfreadas, então os povos indígenas e o seu território irão sofrer.
O espaço (físico e simbólico) territorial dos povos indígenas é um bem
finito e o respeito por esses povos é um dever jurídico. A integridade cultural e a
ecológica de seus habitats representam um patrimônio. Por isso, o desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas deve seguir
por um caminho no qual a sustentabilidade seja preocupação permanente.
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Frisa-se, desse modo, que os profissionais do turismo devem ser
conscientes de que, muitas vezes, os atos de degradação ambiental não se limitam à
área de acolhimento do turismo. Por vezes, tais atos podem ter natureza transnacional
e, por conseguinte, as vítimas dos danos ou das perturbações ao ambiente natural do
local anfitrião passam a ser indeterminadas. Por isso, os planos, as políticas e as ações
estratégicas governamentais setoriais devem ser planejados, geridos e monitorados
para evitar a ocorrência de danos ou perturbações ao ambiente de acolhimento do
turismo. E, se for preciso, todos os poluidores devem ser responsáveis pelos seus atos
de poluição e isso inclui a adoção de reparação dos danos e compensação às vítimas.

3.8. O direito dos povos indígenas a não sofrerem a destruição da sua cultura e o
dever de proteção pelo Estado

Antes de se estudar a temática dos conflitos culturais, particularmente a
possibilidade de surgirem conflitos culturais dentro dos territórios dos povos indígenas
que são objeto de atividade turística, emerge também como imprescindível e
enriquecedora a exposição sobre o direito dos povos indígenas a não sofrerem a
destruição da sua cultura e o dever de proteção pelo Estado.
Dentro da temática aqui suscitada, é pertinente começar este tópico com
uma citação de José Joaquim Gomes Canotilho sobre o direito das minorias, para
quem
“As modernas sociedades há muito que perderam um dos seus traços
característicos: identidade comunitária, baseada numa forte homogeneidade
social. Tornaram-se multiculturais, multiétnicas. No seio das sociedades
inclusivas vivem minorias nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas.”246

Nessa linha de raciocínio, salienta-se, em contraposição às modernas
sociedades, que os povos indígenas possuem identidade comunitária e forte
sentimento de pertença e de partilha, bem como “atribuem valor à sua diferença e
246
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especificidade relativamente à maioria, exigindo a protecção e garantia efectiva desta
diferença e especificidade.”247 Entende-se que a proteção e a garantia efetiva dessa
diferença e especificidade são tarefas necessárias, embora constituam uma árdua
missão, uma vez que existem formas reais de discriminação no exercício dos seus
direitos que, fundadas em particular em sua origem e identidade étnica, dificultam,
diariamente, a efetivação desses desideratos.
É nesse contexto que se pode afirmar que os povos indígenas têm o direito a
não sofrerem a destruição da sua cultura. Nos dias atuais, há uma teia de normas
jurídicas de fonte internacional e interna que reconhecem implícita ou explicitamente
(formalmente) o referido direito.
No plano internacional, a Convenção n. 169 sobre Povos Indígenas e
Tribais e a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas são os dois principais
instrumentos normativos adotados com a finalidade de proteger os direitos dos povos
indígenas, que incluem o direito a não sofrerem a destruição da sua cultura.
A cultura pode ser entendida, segundo a Declaração Universal sobre a
Diversidade Cultural, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO), como:
“O conjunto de traços espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que
distinguem e caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange,
além das artes e das letras, os modos de vida, as formas de viver em
comunidade, os valores, as tradições e as crenças.”248

Apesar de a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural recepcionar a
definição do termo cultura, concorda-se inteiramente com Vasco Pereira da Silva
sobre a definição do termo cultura. Para ele, ao invés de se buscar uma definição
precisa e restrita, há necessidade de adotar uma abordagem ampla desse termo,
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levando em consideração essencialmente três elementos e que devem estar integrados.
Os três elementos são: tradição, inovação e pluralismo.249
É cediço que, desde 1989, a Convenção n. 169 sobre Povos Indígenas e
Tribais impõe aos Estados signatários o dever de adotar “as medidas especiais que
sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e
o meio ambiente dos povos interessados.”.250 Então, incluem-se como parte da cultura
a ser protegida os valores e práticas sociais, culturais, religiosas e espirituais próprios
dos povos indígenas.
A Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007, recepciona,
especificadamente, o direito dos povos indígenas a não sofrerem a destruição de sua
cultura. Os propósitos relacionados ao direito dos povos indígenas a não sofrerem a
destruição da sua cultura impõem fundamentalmente a vinculação direta dos Estadosmembros da Declaração ao dever de assegurar estreita observância a esse direito. Isso
significa que, evidentemente, os Estados, nomeadamente os órgãos estatais, com
poderes normativos, administrativos e judiciais devem atuar positivamente em prol da
realização do referido direito.
É nesse sentido que o direito dos povos indígenas a não sofrerem a
destruição da sua cultura legitima a ideia de que os Estados têm o dever de proteger
tal direito perante eventuais agressões proporcionadas por terceiros. Por conta disso, os
Estados têm o dever de estabelecer mecanismos eficazes para a prevenção e a
reparação de:
“a) Todo ato que tenha por objetivo ou consequência privar os povos e as
pessoas indígenas de sua integridade como povos distintos, ou de seus
valores culturais ou de sua identidade étnica.
b) Todo ato que tenha por objetivo ou consequência subtrair-lhes suas terras,
territórios ou recursos.
c) Toda forma de transferência forçada de população que tenha por objetivo
ou consequência a violação ou a diminuição de qualquer dos seus direitos.
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d) Toda forma de assimilação ou integração forçadas.
e) Toda forma de propaganda que tenha por finalidade promover ou incitar a
discriminação racial ou étnica dirigida contra eles.”251

De fato, a Declaração estabelece o dever dos Estados de adotar medidas
positivas, precisamente os mecanismos eficazes para a prevenção e a reparação
voltadas a proteger o direito dos povos indígenas a não sofrerem a destruição da sua
cultura perante atividades praticadas por terceiros e que possam eventualmente
ocasionar perturbações e até mesmo lesões.
Não obstante, no intuito de assegurar a eficácia do texto internacional, a
Declaração reconhece deveres aos seus Estados signatários, que permeiam o dever de
proteção da cultura dos povos indígenas. Dentro desse campo, podem ser ressaltados:
“proporcionar a reparação, que inclui a restituição, em relação aos bens
culturais, intelectuais, religiosos e espirituais de que tenham os povos
indígenas sido privados sem o seu consentimento livre, prévio e informado,
ou em violação às suas leis, tradições e costumes;252 adotar medidas eficazes
para garantir a proteção do direito de revitalizar, utilizar, desenvolver e
transmitir às gerações futuras suas histórias, idiomas, tradições orais,
filosofias, sistemas de escrita e literaturas;253 e adotar medidas eficazes, junto
com os povos indígenas, para que esses povos, em particular as crianças,
inclusive as que vivem fora de suas comunidades, tenham acesso, quando
possível, à educação em sua própria cultura e em seu próprio idioma”.254

No plano interno, entende-se oportuno reconhecer que no Brasil o dever de
proteção da cultura dos povos indígenas, nomeadamente a proteção das manifestações
das culturas tradicionais, aparece desde logo no nível constitucional, entre as
incumbências do Estado em matéria da cultura. Nos precisos termos do parágrafo 1º
do artigo 215 da lei fundamental brasileira, impende sobre o Estado o dever de
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proteger “as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das
de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.”.255
Na sequência, a Emenda Constitucional 48, de 2005, incluiu no artigo 215 o
texto normativo sobre o Plano Nacional de Cultura. Assim, conforme o parágrafo 3º do
artigo 215, o referido Plano objetiva o desenvolvimento cultural do país e a integração
das ações do poder público que permitam a defesa e valorização do patrimônio cultural
brasileiro; a produção, promoção e difusão de bens culturais; a formação de pessoal
qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; a democratização do
acesso aos bens de cultura; e a valorização da diversidade étnica e regional.
No caput do artigo 216 da Constituição Federal brasileira, a proteção da
cultura dos povos indígenas como parte do patrimônio cultural brasileiro, que inclui os
bens de natureza material e imaterial, pode ser considerada um objetivo legal
teoricamente assumido. Ademais, o parágrafo primeiro do artigo 231 da lei
fundamental brasileira recepciona como um dos elementos da compreensão de terras
tradicionalmente ocupadas a extensão necessária à reprodução cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.
E, por fim, sob a perspectiva do Direito Brasileiro, o Decreto-lei 25/37
instituiu os instrumentos de proteção da diversidade das culturas nacionais,
precisamente a proteção de bens materiais, assim como o Decreto 3.551/2000 instituiu
o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, criando, por consequência, o
Programa Nacional do Patrimônio. O primeiro patrimônio imaterial dos povos
indígenas nacionais, registrado no Livro de Registro das Formas de Expressões é a
Arte Kusiwa, representando a técnica de pintura das comunidades Wajãpi, do
Amapá.256
Por vezes, o dever constitucional de proteção da cultura dos povos
indígenas brasileiros tem-se revelado uma das funções mais difíceis para o Estado. Ou
seja, existem casos concretos em que o nível de proteção legal apto para o cuidado
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efetivo da cultura desses povos não é respeitado. Vê-se o incumprimento do texto
normativo constitucional, proporcionado ora pelas omissões materiais do Estado,
contrariando os dispositivos instituídos, ora pela insuficiência dos mecanismos
internos fiscalizatórios existentes para o controle das ações de terceiros.
Sendo assim, na linha de entendimento de Gilmar Ferreira Mendes, o
Estado tem o dever de tomar todas as providências necessárias para a realização ou
concretização do direito dos povos indígenas a não sofrerem a destruição da sua
cultura e “a forma como esse dever será satisfeito constitui tarefa dos órgãos estatais
[...].”.257 Sob a ótica do dever de proteger, assiste-se à falta de cuidado efetivo,
colocando em perigo a valorização da diversidade étnica, a defesa das culturas dos
povos indígenas como patrimônio cultural brasileiro e a produção, promoção e difusão
de bens culturais desses povos. Com efeito, tão importante quanto a realização ou
concretização do direito dos povos indígenas a não sofrerem a destruição da sua
cultura é a garantia de um cuidado efetivo da cultura das minorias, nomeadamente da
cultura dos povos indígenas.
3.9. Os conflitos culturais
Um dos pontos mais sensíveis para a viabilização do desenvolvimento
socioeconômico pretendido é a possibilidade de surgirem conflitos culturais dentro dos
territórios dos povos indígenas que são objeto de atividade turística. Não há muita
dificuldade em perceber que poderá haver, no mínimo, um choque cultural trivalente.
Essa ideia de choque cultural trivalente é real, porque envolve os interesses
de três polos: os turistas; as empresas investidoras; e os povos indígenas interessados.
Também não há muita dificuldade em concluir, com arrimo em tudo que até o presente
momento foi defendido, que em caso de choque ou colisão de interesses a tendência é
a geração de prejuízos ao polo mais fraco, no caso os povos indígenas, principalmente
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quando diante da vertente do desenvolvimento socioeconômico mercantilizado, haja
vista que tal desenvolvimento está dotado de forte poder persuasivo (em sentido
econômico e até mesmo político).
Desse modo, tentar defender um desenvolvimento socioeconômico que
atende, razoável e proporcionalmente, a todos os interesses (trivalentes) mostra-se
como desafio dos mais árduos, mas ainda assim imprescindível.
A produção e a liberalização cultural em grande escala, principalmente
verificadas na fase fordista (industrial) do turismo, vêm ainda induzindo situações de
padronização de bens e serviços culturais turísticos que podem levar à
descaracterização cultural de comunidades receptoras do turismo e a um prenúncio de
conflitos culturais.258
Desse modo, os conflitos culturais entre povos indígenas receptores do
turismo, turistas e profissionais do turismo em zonas com paisagens culturais, que
incluem áreas geográficas com “paisagens culturais aborígenes do ambiente”259 e
“paisagens etnográficas”,260 devem ser um dos principais focos de preocupação dos
titulares dos interesses trivalentes.
Infere-se que os conflitos em estudo são tendentes a gerar choques
interpessoais, ocasionando interferências e divergências nas metas entre os operadores
do desenvolvimento turístico, e choques de valores sociais e culturais, fomentando um
mau comportamento dos turistas. Os choques interpessoais e os choques de valores
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sociais e culturais são derivados do embate de interesses e de diferentes orientações,
estilos de vida e de subsistência.261
Tais conflitos podem, também, resultar de discussões sobre diversos pontos.
Os entraves podem ficar em torno de assuntos como, por exemplo, a utilização de bens
em áreas não permitidas pelos povos indígenas, como as áreas culturalmente sagradas,
para fins de recreação; a negociação e a prévia consulta aos povos indígenas atingidos
pelo turismo sobre o uso e a permanência recreativa em áreas naturais e em locais
culturalmente importantes; e sobre o uso e controle do território tradicionalmente
ocupado e utilizado pelos povos indígenas para fins turísticos.262
Há a necessidade de um desenvolvimento que inclua medidas que visem à
educação ambiental, ao controle de prestação de serviços turísticos, às proibições
voluntárias ou aos pedidos de respeito, envolvendo a solicitação de limites sobre as
atividades e os locais sagrados em zonas naturais e sensíveis.
Pode-se afirmar, antes de adentrar o próximo item, que se os conflitos
culturais não forem bem compreendidos, dosados e monitorados, eles podem tornar-se
delicadas ameaças ao desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas. Por essa razão, a pesquisa sobre pontos fortes e fracos,
ameaças e oportunidades do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios dos povos indígenas adjetiva-se como fundamental.

3.10. A visão conjuntural do desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas por meio da análise SWOT

O presente tópico visa a discorrer sobre os principais pontos fortes e fracos,
as oportunidades e as ameaças do desenvolvimento socioeconômico por meio do
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turismo nos territórios dos povos indígenas. Essa abordagem será feita por meio do
método de análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).
Conforme estudado alhures, trata-se de método de estudo introduzido por
Kenneth Andrews e Roland Christensen, utilizado normalmente por empresas que
buscam pesquisar e elencar os pontos determinantes de uma estratégia de
desenvolvimento. Desse modo, o método considera as forças (Strengths), as fraquezas
(Weaknesses), as oportunidades (Opportunities) e as ameaças (Threats) de um
potencial projeto de desenvolvimento socioeconômico.
Os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças são aspectos que
auxiliam no processo de gestão, de maneira a fazer com que as necessidades
envolvidas, como as econômicas, sociais, culturais e ambientais, possam ser
vislumbradas de formas mais nítidas e enriquecedoras. São instrumentos de
planejamento que, embora não absolutamente precisos, mostram-se de suma
importância e utilidade para mensurar os possíveis efeitos de determinada atividade
dentro de certo território. Dessa maneira, é seguro afirmar que esses aspectos embasam
diretamente o planejamento do potencial plano de gestão, para fins turísticos nos
territórios dos povos indígenas.263
O objetivo relevante que se busca atingir é fazer com que o instrumento
SWOT identifique quais são os possíveis efeitos do almejado desenvolvimento. O certo
é que existe a necessidade de conhecer antecipadamente os seus benefícios
socioeconômicos, culturais e ecológicos, assim como os seus encargos. Tais
conhecimentos são essenciais porque auxiliam na estabilização e adaptação ao longo
do desenvolvimento socioeconômico.
Para além do objetivo relevante supramencionado, os elementos em questão
são importantes por conseguirem contribuir para a manutenção e o controle do
desenvolvimento, determinando, preventivamente, a sua capacidade de resiliência.
Logicamente, qualquer estratégia de desenvolvimento socioeconômico deve ser
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moldável, uma vez que fatores internos e externos podem influenciá-la,
indubitavelmente. Assim, os pontos fortes e fracos, as ameaças e as oportunidades são
aspectos elementares para uma estratégia de sucesso.264
Diante de sua significância, os aspectos em análise devem ser utilizados
para uma potencial estratégia de desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas.
É imperioso ainda deixar consignado que, apesar de autores consagrados
como R. Wesche e A. Drumm,265 M. Mann266 e A. Spenceley267 terem desenvolvido
estudos aprofundados sobre os impactos negativos e os positivos do desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo, o presente estudo, por sua vez, apoia sua
investigação no método SWOT. Foi escolhido tal método porque ele é inovador e foge
dos sistemas dualistas de avaliação e de verificação dos benefícios e encargos do
desenvolvimento socioeconômico. Os sistemas dualistas são aqueles que avaliam os
impactos negativos e os impactos positivos do desenvolvimento.
A figura que segue tem como missão mostrar o exposto acima, e foi
adaptada a partir do modelo fornecido pela doutrina:268
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Figura 1 – Elementos do método de análise SWOT

Fonte: Elaboração própria (2016).

3.10.1. Os pontos fortes
Pode-se afirmar, desde logo, que a grande vantagem do desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas, destinada,
sobremaneira, a estes sujeitos, por serem os principais protagonistas do
desenvolvimento, consiste na possibilidade de os povos indígenas viverem como
sempre viveram, naturalmente, obterem renda, e verem reconhecida a sua cultura,
como cultura com igual dignidade (em relação à cultura ocidental tecnológica).
Para que a cultura tradicional seja respeitada com igual dignidade em
relação às demais culturas (inclusive a ocidental), mostra-se necessária a
conscientização dos turistas no sentido de aceitarem e respeitarem a cultura dos povos
indígenas. Ou seja, os turistas deixam de ser meros espectadores, com posição passiva
de exclusivos consumidores (até mesmo sem qualquer responsabilidade), e passam a
ser considerados consumidores conscientes que interagem de forma a utilizar
racionalmente a riqueza turística por meio dos serviços turísticos e também a preservála.
É por conta dessa pretendida nova posição do turista que se percebe o
aparecimento gradual e ainda lento de um público mais participativo, mais consciente,
mais ambientalizado e mais responsável pela preservação da paisagem cultural. Eis
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que emerge uma quebra de paradigma do turista passivo-egocêntrico, para o turista
assistente-responsável, consciente de que seu direito de hoje contemplar uma
determinada riqueza natural e cultural está conectado com o seu dever de garantir que
as futuras gerações possam exercer direito idêntico.
Nessa linha, a possibilidade de os povos indígenas continuarem a viver
como sempre viveram e ainda obterem renda por meio de uma atividade não
tradicional, com o reconhecimento da sua cultura como cultura com igual dignidade,
mostra-se factível exatamente com a nova posição do turista assistente-responsável.
Isso porque o aparecimento de novos turistas que rejeitem bens, atividades e serviços
turísticos artificiais ou não fidedignos ao local de acolhimento do turismo contribui
sensivelmente para a promoção dos bens culturais autênticos ou genuínos, encontrados
nos territórios de acolhimento do turismo.
Pode-se dizer que a autenticidade é o traço fundamental de um potencial
plano de gestão para o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas. E, com efeito, a autenticidade é um ponto forte ou um
aspecto interno positivo para o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios dos povos indígenas e de extrema importância para estes sujeitos. A
autenticidade permite a convergência bem-sucedida entre os interesses desses novos
turistas e as preocupações dos povos envolvidos. Dessa maneira, há necessidade de
primar pela autenticidade dos bens. Caso contrário, trata-se de um desenvolvimento
mercantilizado, no qual os bens ecológicos e os culturais transformam-se em recursos
plastificados e meramente consumíveis.
Neste diapasão, o turista assistente-responsável deve ter em mente que a
preservação, o respeito e o fortalecimento da autenticidade dos bens culturais
envolvidos nas práticas turísticas são prioridades. Assim como os agentes de turismo
devem ter a consciência de que o equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico
por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas e a preservação, o respeito e o
fortalecimento da autenticidade dos bens culturais é o único caminho a ser perfilhado
para resguardar que o destino anfitrião continue (com sucesso) a atrair o turista
assistente-responsável.
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O fato é que os pontos fortes consistem em aspectos positivos de origem
interna para o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios
dos povos indígenas. Dessa maneira, outro ponto forte aqui elencado fundamenta-se
nos próprios povos indígenas receptores do turismo, quando se evidencia, em muitos
casos, maior interesse deles pelas práticas turísticas em seus territórios, de modo que
as potencialidades turísticas possam ser bem aproveitadas em benefício social,
econômico, cultural e ecológico. Cabe ressaltar que o interesse por parte dos povos
indígenas receptores do turismo constitui tendência observada pelos estudiosos, como
os antropólogos, significativa para a evolução das práticas turísticas em áreas sensíveis
e culturalmente ricas, particularmente em territórios ancestrais.
Vê-se, também, interessante deixar consignado que outro aspecto positivo
de âmbito interno (isto é, ponto forte) paira na ideia de que esses povos são “uma
tradição viva e de grande valor, tão necessários para garantir a sobrevivência do
meio ambiente”.269
Ou melhor, em virtude de seus conhecimentos, suas inovações e suas
práticas tradicionais, esses povos têm um papel vital no gerenciamento do meio
ambiente. Uma parcela significativa das áreas periféricas de alto valor natural é
território dos povos indígenas. Há, no momento atual, mais de 120 mil áreas
protegidas que cobrem aproximadamente 13% da Terra, e essas áreas têm sido, na
maioria das vezes, moradas desses povos por milênios.270
Na realidade, os povos indígenas são verdadeiros agentes ecológicos. Isso
porque eles aprenderam a se organizar através do sistema de clãs, designando papéis e
responsabilidades que estão coadunados com a manutenção do seu habitat. Assim,
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todos os atos praticados comunitariamente por eles geram efeitos para a própria
sobrevivência da comunidade étnica.271
Por conta de os povos indígenas serem uma tradição viva e de grande valor,
imprescindíveis para salvaguarda do meio ambiente, é que se percebe o interesse dos
turistas em conhecer esses agentes ecológicos, até porque se vivencia um momento de
crise ambiental e cultural. Este ponto forte reflete a tendência para o aproveitamento
das potencialidades turísticas em territórios ancestrais. Em suma, eles são exemplos a
serem vistos e compreendidos pelos turistas e demais atores-chave desse tipo de
desenvolvimento.
Enfim, para melhor visualizar e sistematizar a trajetória da exposição sobre
os pontos fortes acima mencionados concebeu-se um quadro-síntese, mostrado a
seguir.
Quadro 3 – Pontos fortes do desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas
Pontos fortes (origem interna)
 Os bens culturais autênticos ou genuínos encontrados nos territórios dos povos
indígenas.
 O maior interesse dos povos indígenas pelas práticas turísticas em seus
territórios, de modo que as potencialidades turísticas possam ser bem
aproveitadas em benefício social, econômico, cultural e ecológico.
 Os povos indígenas como agentes ecológicos, como tradição viva e de grande
valor, para o aproveitamento das potencialidades turísticas em territórios
ancestrais.
Fonte: Elaboração própria (2016).
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3.10.2. Os pontos fracos
Em contraponto aos pontos fortes, há os aspectos negativos, de origem
interna, para o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios
dos povos indígenas, que acabam, sobremaneira, atingindo os povos indígenas locais.
Dessa maneira, entre os possíveis pontos fracos, serão destacados no atual tópico
os que poderão atingir a possibilidade de os povos indígenas poderem continuar a viver como
sempre viveram, naturalmente, obterem renda e verem reconhecida a sua cultura, como
cultura com igual dignidade (em relação à cultura ocidental tecnológica).

Constitui-se como o primeiro ponto fraco a falta de controle adequado das
atividades turísticas. Este é um ponto fraco de extrema preocupação, por influenciar
negativamente este tipo de desenvolvimento. Se não controlado adequadamente, tende
a gerar efeitos ou riscos, como a descaracterização cultural e as perturbações, as
degradações e até mesmo os danos ambientais significativos.
Acontece que as atividades turísticas em muitos locais de acolhimento do
turismo são organizadas insatisfatoriamente, de forma a prejudicar o modo de vida
tradicional dos povos indígenas. Isso porque os povos indígenas acabam deixando os
seus afazeres cotidianos para atender aos desejos dos turistas. Por exemplo, as
cerimônias, em muitos locais, são pré-agendadas, mas, muitas vezes, em horários
inapropriados. O calendário de visitação representa um instrumento inteligente e
simples de controle das atividades turísticas em territórios dos povos indígenas.
Todavia, se não atendem aos interesses dos povos locais, as atividades turísticas
tornam-se um problema. O fato é que, em áreas sensíveis e remotas, os povos acabam
tolerando tais atividades, praticadas ao deleite dos turistas. Eles toleram porque as
atividades turísticas representam uma obtenção alternativa de renda, se comparada
com outras atividades tradicionais.
Nessa linha, o turismo consiste em setor particularmente rentável
economicamente. Se o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas for projetado, sobretudo, para atender ao mercado
econômico do turismo, então os consumidores serão os verdadeiros beneficiados desse
tipo de desenvolvimento, em detrimento dos atores-chave mais vulneráveis da relação,
177

como, especificadamente, os povos indígenas. Portanto, os interesses individuais e
subjetivos tendem a prevalecer sobre os objetivos coletivos. Essa assertiva pode gerar
riscos tendencialmente perigosos, resultantes de visões estritamente econômicas e
antropocêntricas.
Ainda nesse contexto, o turismo como motor de desenvolvimento
meramente

econômico

propicia

a

mercantilização

do

desenvolvimento

socioeconômico por meio do turismo, que é sentida sociocultural e ecologicamente
pelos povos indígenas, uma vez que os bens ecológicos e os culturais transformam-se
em recursos turísticos. Também os povos receptores do turismo tendem a ser vistos,
com muita facilidade, como atrativos turísticos. Por isso, reitera-se: o turismo não é só
uma atividade econômica!
O

segundo

aspecto

negativo

de

âmbito

interno

que

atinge

o

desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas é a falta de cultura de oportunidade para o turismo em territórios dos povos
indígenas e de visão estratégica.
O desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios
desses povos deve ser amparado por um enquadramento de qualidade que dite as
linhas orientadoras desse desenvolvimento. Se os interesses individuais e subjetivos
prevalecerem sobre os objetivos coletivos, então este desenvolvimento está tendente a
violar sistematicamente os direitos e as liberdades fundamentais dos povos indígenas,
bem como o direito a um ambiente saudável.
Com efeito, o referido aspecto negativo deve ser contornado com um plano
de desenvolvimento juridicamente seguro e ecoculturalmente adequado, para que um
território ancestral seja um centro de excelência que reflita o respeito e a valorização
dos povos indígenas que ali vivem. Há necessidade de uma gestão sustentável e
responsável, que deverá recepcionar os conhecimentos tradicionais e os melhores
procedimentos técnicos disponibilizados.
Por fim, outra fraqueza que deve ser mencionada volta-se à ruim ou
precária cobertura local de estruturas e serviços de abastecimento de água,
saneamento básico e tratamento de resíduos.
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Esse aspecto negativo de âmbito interno constitui hoje um dos principais
problemas que assolam esses povos, particularmente aqueles povos que vivem em
países em desenvolvimento. Apesar de suas terras, de modo geral e de acordo com
cada contexto analisado, serem áreas ricas, natural e culturalmente, é verdade que sem
uma cobertura local de estruturas e serviços de abastecimento de água, saneamento
básico e tratamento de resíduos não existe de forma satisfatória o aproveitamento das
potencialidades turísticas locais pelos próprios povos indígenas. Há comunidades que
vivem em condições desumanas, sendo que as riquezas naturais e culturais ali
existentes mascaram as péssimas condições de vida de quem sofre, em pleno século
XXI, de todas as privações. O capítulo 8 do trabalho tratará de mostrar alguns
problemas que os assolam, notadamente os problemas ambientais causados pelos
riscos tecnológicos graves e pelas emissões de carbono, sob a perspectiva do direito à
livre determinação como parte da integridade ecológica.
A ruim ou precária cobertura local de estruturas e serviços de
abastecimento de água, saneamento básico e tratamento de resíduos tende a atingir,
indiscutivelmente, os ecossistemas frágeis. Assim, a existência de ecossistemas frágeis
encontrados nesses territórios é uma fraqueza que, ligada à ruim ou precária cobertura
local de estruturas e serviços básicos, deve ser prioritariamente considerada, sob as
vestes do princípio da prevenção. Ou seja, se a proteção dos ecossistemas frágeis for
considerada isoladamente das responsabilidades de fazer e de não fazer, então a
referida fraqueza será maximizada em detrimento dos pontos fortes. Pensando em
combater essa fraqueza é que se defende a adoção de medidas de acesso à informação
ambiental e à participação dos povos indígenas nos processos de tomadas de decisões
em assuntos ambientais.
Enfim, para melhor visualizar e sistematizar a trajetória da exposição sobre
os pontos fracos acima mencionados concebeu-se um quadro-síntese, mostrado abaixo.
Quadro 4 – Pontos fracos do desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas
Pontos fracos (origem interna)
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 A falta de controle adequado das atividades turísticas.
 A falta de cultura de oportunidade para o turismo em territórios dos povos
indígenas e de visão estratégica.
 Uma ruim ou precária cobertura local de estruturas e serviços de abastecimento
de água, saneamento básico e tratamento de resíduos. Ligada a este aspecto
negativo está a fragilidade dos ecossistemas ali existentes.
Fonte: Elaboração própria (2016).
3.10.3. As oportunidades
Em complemento aos dois conceitos anteriores do sistema SWOT (pontos
fracos e fortes), encaixam-se aqui as oportunidades e as ameaças. Ambas se referem a
alterações do contexto externo (externo aos povos indígenas) que podem influenciar,
para bem ou para mal, a aposta no desenvolvimento por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas.
O desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos
povos indígenas tem a potencialidade de trazer oportunidades reais aos atores-chave
envolvidos, principalmente para os povos indígenas receptores do turismo. Tais
oportunidades envolvem, desde já, a proteção, gestão e ordenamento da paisagem
cultural dos territórios dos povos indígenas, assim como a preservação, o respeito e o
fortalecimento da autenticidade dos bens culturais envolvidos nas práticas turísticas.
Ligada às referidas oportunidades está a diversificação da estrutura
produtiva tradicional e local. Pensando assim, não se pode coadunar com a ideia de
que esse tipo de desenvolvimento é o único pensado e implementado pelos povos
locais. Não se pode deixar de fomentar as práticas e atividades tradicionais ali
existentes, muitas vezes desenvolvidas por milênios.
Os povos indígenas devem ter em mente que as suas atividades tradicionais
constituem a essência de sua identidade étnica-cultural, devendo ser fomentadas e,
para muitos povos, revitalizadas.
180

Nessa linha, cabe mencionar que as referidas oportunidades (só) serão
asseguradas se a educação ambiental for incorporada no processo de desenvolvimento
em análise. E a cultura tem papel de destaque na educação ambiental e na construção
desse desenvolvimento.
Se tal desenvolvimento estiver dirigido a organizar e a conceber práticas
educativas, então ele pode oportunizar, principalmente, além da sensibilização, a
responsabilidade ambiental e a sociocultural, que resultam no reconhecimento de que
os atores-chave do desenvolvimento em análise são responsáveis pela manutenção de
um ambiente saudável e compatível com o bem viver dos povos envolvidos.
A responsabilidade ambiental e a sociocultural, com o surgimento ou a
captação de um novo turista, configuram inquestionáveis oportunidades. Dessa feita, o
aparecimento, gradual e ainda lento, de um público mais participativo, mais
consciente, mais ambientalizado e mais responsável pela preservação e proteção dos
destinos

turísticos

constitui

outra

oportunidade

para

o

desenvolvimento

socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas. Por isso,
reitera-se: emerge a quebra de um paradigma do turista passivo-egocêntrico, para o
turista assistente-responsável.
Trata-se de responsabilidades direcionadas a valorizar e até mesmo a
revitalizar os bens encontrados nos territórios desses povos. A responsabilidade
ambiental e a sociocultural envolvem ainda a competência ambiental e a cidadania
ambiental.
A competência ambiental é a capacidade que todos os envolvidos têm para
atuar ativamente em uma gestão efetiva. Enquanto isso, a cidadania ambiental implica
a capacidade que os atores-chave têm de participar direta e indiretamente, respeitando
os direitos dos povos indígenas receptores do turismo e fomentando um
desenvolvimento capaz de conciliar os interesses turísticos e as necessidades do meio
ambiente de acolhimento.
É fundamental, por vezes, salientar que o desenvolvimento socioeconômico
por meio do turismo amparado por um enquadramento ecoculturalmente adequado tem
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o condão de fomentar condições para atrair empresas no domínio estratégico do
turismo relevantes para a prestação de serviços turísticos sustentáveis.
Ou seja, não se trata de criar condições para qualquer tipo de empresa de
turismo, mas para aquelas empresas aptas a tornar o território de acolhimento do
turismo referência de excelência, baseadas em uma estratégia local para a qualidade.
Isso inclui o desenvolvimento de cooperação, por meio do estabelecimento de
parcerias de âmbito internacional, nacional, regional e local, nos domínios
estratégicos do turismo com relevância para os territórios em questão.
Não bastando isso, os Estados receptores do turismo têm a oportunidade de
diversificar a sua oferta turística, através da criação e do reforço de outros nichos de
mercado, diferenciados e especializados, como é o caso do turismo nesse tipo de
território.
Desse modo, a diversificação da oferta turística pode acarretar o
fortalecimento nacional. Muitas vezes, os Estados que acolhem o turismo têm opções
empobrecidas ou nem mesmo têm outras opções socioeconomicamente mensuráveis.
Enfim, para melhor visualizar e sistematizar a trajetória da exposição sobre
as oportunidades acima mencionadas concebeu-se um quadro-síntese, mostrado a
seguir.
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Quadro 5 – Oportunidades do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios dos povos indígenas
Oportunidades (origem externa)
 A proteção, gestão e ordenamento da paisagem cultural dos territórios dos
povos indígenas, assim como a preservação, o respeito e o fortalecimento da
autenticidade dos bens culturais envolvidos nas práticas turísticas.
 A diversificação da estrutura produtiva tradicional e local.
 A responsabilidade ambiental e a sociocultural, com o surgimento ou a
captação de um novo turista.
 As condições para atrair empresas no domínio estratégico do turismo
relevantes para a prestação de serviços turísticos sustentáveis.
 O estabelecimento de parcerias de âmbito internacional, nacional, regional e
local nos domínios estratégicos do turismo com relevância para os territórios
em questão.
 A diversificação da oferta turística para os Estados receptores do turismo em
territórios dos povos indígenas.
Fonte: Elaboração própria (2016).

3.10.4. As ameaças
Como quarto elemento do SWOT a ser enfrentado, as ameaças necessitam
de justa ponderação.
A primeira ameaça a se considerar fundamenta-se na ideia de que, diante de
fatores de ordem externa, como os fatores políticos, os povos indígenas, muitas vezes,
têm baixa capacidade de controle sobre os procedimentos de tomadas de decisões em
assuntos que os afetam. Por conta disso, essa baixa capacidade de controle constitui
uma ameaça ao desenvolvimento sustentável por meio do turismo.
Nessa linha, a baixa capacidade de controle está ligada com o
reconhecimento, a promoção e a proteção do direito à livre determinação dos povos
indígenas, sendo que o direito à livre determinação é definido como parte da
integridade cultural e da integridade ecológica, enquanto bases também para outros
direitos. Por conta dessa compreensão, não se pode descurar da ideia de que os povos
indígenas têm o direito de decidirem o seu próprio modo de viver.
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A segunda ameaça a ser ponderada fundamenta-se na possibilidade de os
bens culturais, como os artesanatos utilitários, ritualísticos, decorativos e funcionais,
serem objeto de furto ou até mesmo de destruição, muitas vezes por turistas malintencionados. Apesar de os turistas deixarem de ser, de forma lenta e gradativa, meros
espectadores com posição passiva de exclusivos consumidores (até mesmo sem
qualquer responsabilidade), há a premência de uma educação ambiental e cultural
sobre os direitos-deveres dos turistas.
Outra ameaça a ser aqui considerada consiste no risco de contágio de
doenças. Os turistas e os demais agentes de turismo (externos à comunidade) podem
trazer consigo doenças contagiosas, como, por exemplo, o sarampo, a rubéola, a
caxumba, a difteria, o tétano, a coqueluche, a hepatite A e B, a influenza (gripe), etc.
Por isso, estas pessoas devem fazer um exame clínico antes de entrar em contato com
os povos indígenas receptores do turismo. Além de que campanhas de vacinação
devem ser feitas periodicamente pelos órgãos de saúde nesses territórios, priorizando
as doenças mais contagiosas. Tais campanhas têm caráter preservativo.
Enfim, para melhor visualizar e sistematizar a trajetória da exposição sobre
as ameaças acima mencionadas concebeu-se um quadro-síntese, mostrado a seguir.

Quadro 6– Ameaças do desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas
Ameaças (origem externa)


Diante de fatores de ordem externa, a baixa capacidade dos povos indígenas de
controle sobre os procedimentos de tomadas de decisões em assuntos que os afetam
constitui uma ameaça ao desenvolvimento sustentável por meio do turismo.



A possibilidade de os bens culturais, como os artesanatos utilitários, ritualísticos,
decorativos e funcionais, serem objeto de furto e até mesmo de destruição.



O risco de contágio de doenças.

Fonte: Elaboração própria (2016).

Portanto, é possível vislumbrar um ambiente passível de harmonia, se
forem adotadas medidas necessárias para controlar ou, pelo menos, minimizar os
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pontos fracos e as ameaças, maximizando, de outro lado, os pontos fortes e as
oportunidades do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo – de forma
que os povos possam preservar suas culturas, atendendo às suas preocupações e
obtendo benefícios dentro de suas perspectivas.

3.11.

Os

riscos

de

um

desenvolvimento

socioeconômico

explorador

(mercantilizado)
Os riscos ou efeitos de um desenvolvimento socioeconômico explorador
(mercantilizado), tendencialmente agressivo e fruto de relação de poder, merecem
atenção de mesma envergadura que os elementos do método de análise SWOT.
Assim,

eis

dois

riscos

de

extrema

preocupação

trazidos

pelo

desenvolvimento por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas: a
descaracterização cultural e as perturbações, as degradações e até mesmo os danos
ambientais significativos.
A

descaracterização

cultural

é

um dos

mais

sérios

riscos

do

desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas. A descaracterização cultural pode acontecer, quando o modo de vida dos
povos indígenas é remodelado enganosamente para atender aos desejos individualistas
e subjetivos dos turistas, o que inclui a padronização de bens, atividades e serviços
tradicionais. Objetivando atender à oferta e à procura turística, ela pode ser ainda
resultado da construção de infraestruturas edificatórias atípicas ao ambiente receptor.
Em todo caso, não há qualquer tipo de desenvolvimento dentro do território
dos

povos

indígenas,

se

a

comunidade

receptora

estiver

culturalmente

descaracterizada.272

A expressão “touree” é utilizada pela doutrina antropológica do turismo e pode ser compreendida
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como aquela comunidade receptora do turismo que modifica ou transforma totalmente o seu cotidiano,
o seu modo de vestir, de falar, com vistas a atender o turista. (GRUNEWALD, R. A. Turismo e
etnicidade. Horizontes Antropológicos, v. 9, n. 20, Porto Alegre, out. 2003, p. 148)
185

Já o segundo risco desse tipo de desenvolvimento consubstancia-se nas
perturbações, nas degradações e até mesmo nos danos ambientais significativos. Esses
riscos podem ser resultantes da simples presença dos turistas em locais culturais e
naturalmente sensíveis, como os cemitérios sagrados.
Ainda nesse contexto, os riscos ambientais podem ser reflexos ainda da
criação ou intensificação de riscos como incêndio, explosão, desabamento, infiltração
e desmoronamento. Eles podem ser resultantes das emissões de gases poluentes,
muitas vezes, gases de efeito estufa, partículas, cheiros, radioatividade, luz, ruído,
trepidação, líquidos residuais e resíduos sólidos. Da mesma maneira, os riscos
ambientais podem vir da degradação de elementos naturais por meio da captura, do
abate ou da simples perturbação da flora. Por fim, notadamente, as ameaças podem vir
da exploração intensificada e irracional de bens finitos, como a água.273
Em conclusão, para melhor visualizar e sistematizar a trajetória da
exposição sobre os riscos acima mencionados concebeu-se um quadro-síntese,
mostrado na sequência.
Quadro 7 – Riscos do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios dos povos indígenas
Descaracterização cultural

Perturbação, degradação e danos
ambientais significativos

Remodelação (de forma enganosa) do Simples presença dos turistas em locais
modo de vida dos povos indígenas, com culturais e naturalmente sensíveis, como
vistas a atender aos desejos subjetivos os cemitérios sagrados.
dos turistas.
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Padronização de bens, atividades
serviços tradicionais.

e Criação ou intensificação de riscos tais
como: (1) incêndio; (2) explosão; (3)
desabamento;

(4)

infiltração

e

(5)

desmoronamento.
Construção

de

edificatórias

atípicas

infraestruturas Emissão de (1) gases poluentes; (2) gases
ao

receptor.

ambiente de efeito estufa; (3) partículas; (4)
cheiros; (5) radioatividade; (6) luz; (7)
ruído;

(8)

trepidação;

(9)

líquidos

residuais e resíduos sólidos.
Degradação de elementos naturais por
meio da captura, do abate ou da simples
perturbação da flora.
Exploração intensificada e irracional de
bens finitos, como a água.
Fonte: Elaboração própria (2016).
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4.

OS

FUNDAMENTOS

DO

PLANO

DE

DESENVOLVIMENTO

ECOCULTURALMENTE ADEQUADO
4.1. O ponto de partida: o princípio do desenvolvimento sustentável
O presente tópico traz a lume o princípio do desenvolvimento sustentável
como bússola a orientar o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas.
No sistema brasileiro, o desenvolvimento sustentável é amparado
juridicamente pela Constituição Federal de 1988 e é reconhecido como meta nas mais
variadas atividades econômicas. Assim, a livre-iniciativa protege a liberdade de
empreender atividades econômicas, referida na Constituição Federal de 1988 como
fundamento da Ordem Econômica Constitucional, sendo o artigo 170, caput,
responsável por essa tutela, in verbis:
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano
e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios.”

A Constituição Federal de 1988, além de proteger a liberdade de empreender,
também contempla a proteção do ambiente como direito coletivo. A proteção
ambiental constitucional ocorre em momentos distintos, de modo a revelar a
importância do tema ambiental para a ordem jurídica contemporânea. Ressalta-se que
os dispositivos de proteção ambiental constam dos arts. 170 e 225 da CF/1988. No art.
225, caput, a Constituição de 1988 eleva o meio ambiente ecologicamente equilibrado
à posição de direito fundamental. A utilização econômica de bens e a observância da
necessidade de preservá-los para as presentes e futuras gerações consubstanciam o
princípio constitucional do desenvolvimento sustentável.274
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Em todo caso, entre as alternativas a considerar, escolhem-se as culturais e
ecologicamente amigas, ou as alternativas de desenvolvimento “adequadas,
necessárias e proporcionais”,275 desde que elas expressem as dimensões do princípio
do desenvolvimento sustentável.

4.1.1. As dimensões do princípio do desenvolvimento sustentável

O princípio do desenvolvimento sustentável é essencial e, em verdade,
estruturante desse tipo alternativo de desenvolvimento.
Por essa razão justificam-se a identificação e o estudo das suas dimensões.
Consubstancia-se em quatro dimensões o princípio do desenvolvimento sustentável: a
dimensão diacrônica; a dimensão sincrônica; a dimensão procedimental; e a dimensão
material.

4.1.1.1. A dimensão diacrônica
Na dimensão diacrônica, o princípio do desenvolvimento sustentável tem
estreita ligação com a ideia de solidariedade intergeracional. Num contexto de
curadoria, “as gerações presentes recebem um legado da geração anterior e devem
geri-lo racionalmente, de modo a preservar as opções de aproveitamento de recursos
das gerações vindouras”.276
A solidariedade para com as gerações futuras dos povos indígenas exige dos
Estados a obrigação de levar em consideração a preocupação com elas, até porque as
275

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional ambiental português: tentativa de

compreensão de 30 anos das gerações ambientais no direito constitucional português. In:
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito constitucional
ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva. 2007, p. 9.
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GOMES, Carla Amado. Sustentabilidade ambiental: missão impossível? Instituto de Ciências

Jurídico-Políticas. Lisboa, 2014. Disponível em: <http://www.icjp.pt/sites/default/files/papers/palmassustentabilidade.pdf>.
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gerações presentes não estão conseguindo gerir racionalmente as opções de
aproveitamento de bens ecológicos para as gerações vindouras de modo a preservá-las,
uma vez que os seus alimentos, como os animais e os peixes, e as plantas utilizadas,
por exemplo, para a feitura de medicamentos tradicionais, estão diminuindo
progressivamente. Acontece que
“Os projetos de desenvolvimento não sustentável, tais como os projetos de
monoculturas, plantações de soja quimicamente intensiva, as indústrias
extrativistas, como a mineração e outros projetos destrutivos do meio
ambiente e as inversões com fins lucrativos, estão destruindo nossa
biodiversidade, envenenando nossa água, nossos rios, riachos, a terra e sua
capacidade de manter a vida. Isto se agrava ainda mais devido ao câmbio
climático e às represas hidroelétricas e outras formas de produção de energia
que afetam o ecossistema e sua capacidade em promover a vida.”277

Nessa linha, esses povos são frequentemente vítimas de danos gerados por
forças sociais e econômicas alheias, que influenciam o seu poder de resistência e de
resiliência.278 A expropriação de seus territórios, a diminuição e a perda da utilização
tradicional dos bens ecológicos e culturais são exemplos de violações de direitos e
acabam acarretando a condição de debilidade das presentes e futuras gerações de
povos indígenas.
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Para Stacy J. Kosko, a resiliência é compreendida como a capacidade de recuperar-se, após um

dano sofrido por forças sociais e até mesmo econômicas alheias. (KOSKO, Stacy J. Agency
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Ethics, v. 9, n. 3, 2013, p. 293).
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Em particular, o desenvolvimento socioeconômico mercantilizado, por
vezes não sustentável, que somente favorece economicamente as empresas
multinacionais, traz preocupações não só às gerações presentes, mas também às
futuras gerações de povos indígenas. Isso porque esse tipo de desenvolvimento é a

“Ccontinuação de uma economia global baseada nos combustíveis fósseis,
na destruição do meio ambiente mediante a exploração da natureza através
das indústrias extrativistas, tais como a mineração, a extração e produção
petrolífera, a agricultura intensiva de monoculturas e outras inversões
capitalistas. [...] Os bosques sofrem pela produção de agrocombustíveis,
biomassa, plantações e outras imposições como as falsas soluções à mudança
climática e ao desenvolvimento não sustentável e danoso.”279

A solidariedade para com as gerações futuras dos povos indígenas exige
também dos Estados a obrigação de levarem em consideração os interesses delas. Isso
porque há uma relação simbiótica entre esses povos (e os demais seres humanos) e o
meio ambiente. E essa relação deve ser respeitada a todo custo para o bem viver das
presentes e futuras gerações, sendo que “necessitamos reorientar totalmente a
produção e o consumo na base das necessidades humanas no lugar da acumulação
desenfreada de ganância para com poucos. ”280
Os povos indígenas devem controlar, de fato, os bens existentes nos seus
territórios, com vistas a evitar a sobreprodução, o sobreconsumo e a sobre-exploração
desses bens por parte de pessoas estranhas à comunidade.
Assim, a solidariedade para com as gerações futuras exige dos atores-chave
do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas a obrigação de responsavelmente gerirem os bens envolvidos nas práticas
turísticas, particularmente os bens culturais, envolvendo os conhecimentos
tradicionais, as expressões culturais tradicionais, as manifestações das culturas dos
279

ALDEIA DE KARI-OCA. Declaração da Kari-Oca 2. In: CONFERÊNCIA MUNDIAL DOS

POVOS INDÍGENAS SOBRE RIO+20 E A MÃE TERRA. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em:
<http://riomais20sc.ufsc.br/files/2012/09/Declaracao-Kari-Oca.pdf>.
280

Ibidem.
191

povos indígenas, o conhecimento das propriedades da fauna e da flora, as tradições
orais, as literaturas, os desenhos, os esportes e jogos tradicionais e as artes visuais e
interpretativas. Tais bens devem ser vistos como “grandezas autorreferenciadas e com
valor intrínseco, independentemente do seu valor de uso ou de mercado”.281
Sob a lógica da dimensão intertemporal, as medidas de restrição devem ser
adotadas por um desenvolvimento ecoculturalmente adequado, impedindo que “a
inegável dificuldade de conjecturação de tais interesses possa constituir um obstáculo
ou um álibi para a sua desconsideração pelas gerações actuais”.282
Desse modo, o plano de desenvolvimento ecoculturalmente adequado exige
a construção de um cronograma que evite a sobreposição das atividades turísticas em
períodos inconvenientes para as comunidades locais.
Enquadra-se nessa situação, por exemplo, o Parque Nacional do Serengeti,
localizado na República Unida da Tanzânia, onde existe uma “excepcional migração
de cerca de um milhão de zebras, gnus e antílopes, que seguem as chuvas anualmente
para se alimentar de capim fresco”.283 Nesse período talvez seja inconveniente que
transportes turísticos trafeguem no capim fresco. Outro bom exemplo é o caso dos
povos indígenas que costumam cultuar os seus antepassados em um determinado
período do ano, quando a presença de pessoas estranhas à comunidade é incompatível
com a sua prática tradicional. Em outras palavras, os animais (como as zebras, gnus e
antílopes) e os rituais sagrados (como o ritual de cultuar os seus antepassados),
integrantes da vida étnica de um povo tradicional, devem ser racionalmente
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salvaguardados, de modo a preservar as opções de aproveitamento de bens das
gerações futuras, num contexto de curadoria.
Outro bom exemplo que exige medidas de restrições para evitar a
sobreposição das atividades não tradicionais, como as atividades turísticas, em
períodos inconvenientes para as comunidades locais, podendo inclusive afetar as
gerações futuras dos povos indígenas, é o caso das mulheres indígenas grávidas que,
apesar de contarem com a opção de dar à luz aos seus filhos em unidades hospitalares
mais próximas dos territórios, preferem ter os seus filhos em suas moradias
tradicionais. Por ser um momento íntimo e familiar desses povos, como os povos
Munduruku,284 a presença de pessoas estranhas à comunidade é incompatível.
Em verdade, exsurge a ideia da solidariedade ou equidade intergeracional
dos exemplos acima citados, já que os atores-chave do desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas têm o dever
de defender e preservar os modos tradicionais para o bem viver desses povos e das
suas gerações futuras.

4.1.1.2. A dimensão sincrônica

A dimensão sincrônica do princípio do desenvolvimento sustentável tem
estreita ligação com a ideia de solidariedade entre as gerações atuais.
Por conta dessa ideia, os países emissores e receptores do turismo têm o
dever de fomentar o turismo nos territórios dos povos indígenas como motor de
desenvolvimento socioeconômico. Esse desenvolvimento deve organizar-se num
quadro de interação coordenada, em quatro âmbitos distintos, mas interligados, quais
sejam: o âmbito internacional; o âmbito nacional; o âmbito regional; e o âmbito
municipal.
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No âmbito internacional há a formação de um quadro estratégico de
coordenação internacional para o racional uso, aproveitamento e desfrute dos bens
culturais dos povos indígenas, que inclui a utilização racional dos bens ecológicos,
afetos à prestação de serviços turísticos. Esse quadro estratégico de coordenação
internacional estabelece parcerias a se considerar entre os países emissores e
receptores do turismo, compatibilizando os instrumentos de política setorial de
turismo, em nível nacional, com incidência nos territórios dos povos indígenas.
Enquanto isso, no âmbito nacional há a formação de um quadro estratégico
de coordenação nacional, compatibilizando os instrumentos nacionais de política
setorial de turismo com incidência nos territórios dos povos indígenas, de modo a
estabelecer, de forma contextualizada, as diretrizes a serem consideradas no espaço
regional e municipal.
No âmbito regional há a definição de um quadro estratégico para o espaço
regional, com estreita articulação com as políticas nacionais de turismo, estabelecendo
as diretrizes orientadoras no espaço municipal.
E, por fim, no âmbito municipal ou local, levando em consideração as
diretrizes de âmbito nacional e regional, há a formação de um quadro ligado à gestão
local do turismo nos territórios dos povos indígenas, como motor de desenvolvimento
socioeconômico, ecoculturalmente adequado.
Portanto, como o próprio termo indica, a solidariedade entre as gerações
atuais decorre do sentimento de solidariedade que os indivíduos devem ter para com
os outros. Essa solidariedade entre as gerações atuais deve ser refletida num quadro
estratégico de interação coordenada.

4.1.1.3. A dimensão procedimental

Da dimensão procedimental do princípio do desenvolvimento sustentável
extrai-se a ideia de que um desenvolvimento ecoculturalmente adequado adota
medidas de acesso à informação ambiental e à participação dos atores-chave do
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
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indígenas nos processos decisórios sobre assuntos ambientais. Diante da realidade
estudada, tais medidas refletem ainda preocupações, práticas, conhecimentos e visões
étnicas tradicionais e contribuem para decisões atuais com repercussões futuras.
Numa perspectiva procedimental, o envolvimento dos atores-chave é
essencial, tanto para atender aos interesses dos envolvidos presentes, quanto para
atender aos interesses das gerações futuras.
Para melhor promover a representação atual dos interesses futuros, torna-se
interessante criar um conselho local que represente as vindouras gerações. Esse
conselho local estaria presente em todos os atos decisórios culturais ecologicamente
importantes, bem como seria composto principalmente por representantes dos povos
indígenas, com destaque para os líderes dos povos indígenas, porque o
desenvolvimento ecoculturalmente adequado impõe a proteção máxima do território e
daqueles que nele vivem como condição indeclinável e, com isso, busca proibir
qualquer ação humana que possa prejudicar um destino turístico.
O que deve ficar claro é que, diante de potenciais propostas turísticas
suscetíveis de afetá-los, esses povos e, em particular, as suas instituições
representativas deverão ser previamente consultadas por meio de procedimentos
adequados. Essa consulta deve ocorrer sem manipulação, interferência, nem coerção
externa, tendo acesso prévio à informação sobre a amplitude do plano de
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo.
Sendo assim, não se pode concordar com a ideia de que apenas os membros
dos povos indígenas que são afetados diretamente pelas práticas turísticas possam
participar e decidir sobre a aceitabilidade das propostas turísticas. Isso porque os
membros que vivem fora dos territórios (nas cidades) devem também participar e
decidir sobre a aceitabilidade das propostas turísticas, desde que sejam, de forma
direta, indireta, mediata ou imediatamente, afetados por esse tipo de desenvolvimento.
Nesse contexto, hoje há membros dos povos indígenas que preferem viver
nas zonas urbanas, em vez de viverem em seu habitat nativo. Isso porque eles são,
muitas vezes, atraídos por novas formas de obtenção de renda, como o emprego
assalariado ou até mesmo a venda de artesanato nas grandes cidades. Além de que
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jovens indígenas buscam nas grandes cidades educação profissionalizante ou ensino
universitário. Por exemplo, no Brasil, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), em 2010, viviam nas grandes cidades aproximadamente 38,5% dos
membros de povos indígenas, principalmente em São Paulo, mas também em Manaus,
Boa Vista e no Rio de Janeiro.285
Apesar de existirem membros que deixam as suas tradições de vida e seu
modo de falar para se adaptarem ao modo de vida das cidades, até mesmo por questões
de sobrevivência, há aqueles que visitam os seus familiares nos territórios ancestrais e
mantêm ainda os laços com a tribo. Muitas vezes, eles voltam às tribos,
temporariamente, com o intuito de buscar utensílios tradicionais e alimentos peculiares
para venderem nas cidades.
O fato é que, se esses membros ainda cultivam um contato com a tribo,
ainda que distante, então, é naturalmente justo que eles também tenham o poder de
participar e decidir sobre questões internas, como a aceitabilidade ou não das
propostas turísticas.
Para tanto, levando em conta que é premente acordar regras que devem ser
aceitáveis até do ponto de vista da igualdade entre gêneros, torna-se importante
salientar que entre os próprios membros dos povos indígenas existe a divisão das
tarefas diárias.
Destarte, há atividades que são realizadas geralmente pelas mulheres, como
o preparo dos alimentos e o cuidado com as crianças. Por exemplo, as mulheres dos
povos indígenas Panará, também chamados de Krenakore, que vivem no Brasil,
precisamente nos estados do Mato Grosso e Pará, têm a missão de cuidar da plantação
de algodão;286 as outras atividades são realizadas, na maioria, pelos homens. Os
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homens dos povos indígenas Araweté, na época do mel, têm a missão de procurar
colmeias nas árvores. Entretanto, entre eles, há tarefas que se realizam juntos ou em
parceria. Por exemplo, na época do mel, além de os homens dos povos indígenas
Araweté terem a missão de procurar colmeias nas árvores, as mulheres, por vezes,
acompanham-nos, pois visam a pegar folhas de açaí para fazer yiyipe (o recipiente que
guarda o mel).287
As crianças acompanham os seus pais nas atividades diárias. É normal
observar o comprometimento das meninas com as tarefas da mãe e, por conseguinte,
dos meninos com as tarefas do pai. Percebe-se, por exemplo, que há comunidades
étnicas que incentivam as crianças a criarem artesanatos ou objetos tradicionais em
miniaturas, com vistas a aprenderem, ao lado de seus pais, a tradição.288
Nos territórios dos povos indígenas, a figura do cacique ou líder dos povos
indígenas tem extrema importância dentro das tribos, por ele ser detentor de
conhecimentos tradicionais, muitas vezes milenares. Trata-se do membro mais
experiente e, na maioria das vezes, o responsável por passar de geração a geração a
história étnica de seu povo. Ele é o chefe administrativo e político que representa o seu
povo perante a sociedade nacional. A sua importância alcança o campo espiritual, já
que muitas comunidades acreditam que ele fala com espíritos e deuses protetores e
que, por conta disso, o líder dos povos indígenas tem o poder de fazer chover e até
mesmo de potencializar a qualidade da caça e da pesca.
Com efeito, todos os membros dos povos indígenas, sejam eles homens,
mulheres, crianças e líderes da tribo (ou caciques), detêm tarefas a cumprir,
perpetuando a vida em comunidade.
<https://img.socioambiental.org/v/publico/pibmirim/como-vivem/quem-faz-oque/pg88_peq.jpg.html?g2_jsWarning=true>. Acesso em: 03 maio 2017.
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Diante do exposto e no contexto do desenvolvimento socioeconômico por
meio do turismo nos territórios dos povos indígenas, entende-se que todos os membros
dos povos indígenas, cada qual respeitando a sua capacidade de agir, podem participar
desse tipo de desenvolvimento. Cabe-lhes a aceitabilidade ou não das atividades
turísticas que envolvem as necessidades e especificidades sociais e culturais de cada
comunidade atingida por esse tipo de desenvolvimento. Não obstante, diante de sua
representatividade, pode-se concordar com a ideia de que os caciques ou líderes dos
povos indígenas devem ter voto de qualidade no tocante à aceitabilidade das propostas
turísticas.

4.1.1.4. A dimensão material

Sob a ótica da dimensão material, o princípio do desenvolvimento
sustentável comporta, tradicionalmente, três enfoques. Nomeadamente, o enfoque
econômico, o enfoque social e o enfoque ambiental. Desse modo, a doutrina clássica
sustenta a existência da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade social e da
sustentabilidade ambiental, que formam, portanto, o modelo dos três pilares, também
denominado “triângulo mágico”.
Ainda nessa perspectiva tradicional, os seres humanos estão, segundo o
princípio 1º da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, “no
centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida
saudável e produtiva, em harmonia com a natureza”.289 Assim, o enfoque social e o
enfoque econômico centram as suas atenções nas necessidades materiais da pessoa
humana individualmente considerada e em particular nas dos pobres. Enquanto isso, o
enfoque ambiental volta-se à conservação do ambiente, ratificando “a ideia de limites
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impostos pelo estado da tecnologia e pela organização social na capacidade de o
ambiente satisfazer as necessidades presentes e futuras”.290
Ao contrário do entendimento clássico, defende-se, por sua vez, que o
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas, num contexto de sustentabilidade, só fará sentido quando alocar novos
enfoques, resultantes da dimensão material do princípio do desenvolvimento
sustentável.
Fazem parte da dimensão material o enfoque ambiental, o enfoque social, o
enfoque econômico, o enfoque ecológico, o enfoque espacial, o enfoque cultural e o
enfoque político.
Começar-se-á com o enfoque ambiental. Ele constitui-se no dever de
assegurar um desenvolvimento nos territórios desses povos que atenda à utilização
racional dos bens ecológicos em causa, preservando a qualidade do ambiente em si
considerado, o que não descarta a preservação às gerações presentes dos povos locais e
às suas gerações vindouras. Nesse diapasão, concorda-se inteiramente com Carla
Amado Gomes sobre a qualidade dos “bens ambientais”291 como elementos essenciais
da decisão política. Para ela,
“O alcance de condições de bem estar social eleva as preocupações das
populações a um nível superior, potenciando capacidade de transcendência
que permite integrar a ponderação da preservação e promoção da qualidade
dos bens ambientais como elementos essenciais da decisão política; em
contrapartida, a manutenção e incremento de condições de qualidade dos
bens ambientais, nomeadamente de acesso e aproveitamento racional dos
recursos naturais, é condição de paz social e de desenvolvimento
socioeconômico.”292
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Ainda no contexto do primeiro enfoque da dimensão material do princípio
do desenvolvimento sustentável, objetivando assegurar um desenvolvimento nos
territórios desses povos que atenda à utilização racional dos bens ecológicos em causa,
é interessante adotar o mecanismo ambiental denominado de pegada ecológica, que
teria aqui a missão de mensurar a quantidade necessária de bens renováveis para
manter o estilo do turista em um destino sensível. Porém, não se pode descurar da
ideia de que esse tipo alternativo de desenvolvimento não tem por objetivo atender aos
desejos de exploração dos turistas. Pensando assim e levando em conta os resultados
identificados pela pegada ecológica, o ente público tem o poder de exigir limites às
práticas turísticas.
Por sua vez, ligado ao enfoque ambiental está o enfoque social. Sob a lógica
deste enfoque, o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios
dos povos indígenas pode contribuir para atenuar as situações de injustiças sociais e
ambientais. Esse tipo de desenvolvimento deve ser gerido de modo a atingir uma
situação socioambientalmente ótima. O fato é que os povos indígenas, por serem os
mais frágeis, serão os primeiros a sofrer as mazelas do turismo, se houver
desenvolvimento insustentável e irresponsável. Pensando assim, o desenvolvimento
ecoculturalmente

adequado

deve

assegurar

especialmente

“a

equidade

na

redistribuição dos custos sociais da poluição e, sobretudo, uma proteção eficaz e
económica do ambiente”.293
Nesse diapasão, o enfoque econômico faz total sentido, por tomar em
consideração a mensuração dos custos, em especial os custos externos. Os custos
externos, que são os da produção e do consumo de bens e serviços que não refletem no
preço de mercado, não são, na maioria das vezes, contabilizados. Sob a ótica do
princípio do desenvolvimento sustentável, a totalidade dos custos deverá ser
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identificada e estimada. Segundo a OMT, há cinco mecanismos de contribuição para a
sustentabilidade econômica. Entre eles estão:
“Os instrumentos de medida (indicadores de sustentabilidade, capacidade de
carga); os instrumentos de controlo e comando (legislação e regulamentação,
planeamento e ordenamento do território, avaliação de impacte ambiental,
classificação de áreas de protecção); os instrumentos económicos (taxas e
impostos, acordos e incentivos financeiros); os instrumentos voluntários
(códigos de conduta, certificação e contribuições voluntárias e
monitorização); e os instrumentos de suporte (gestão e provisão de
infraestruturas, serviços de informação e marketing).”294

O

enfoque

ecológico

da

dimensão

material

do

princípio

do

desenvolvimento sustentável volta-se à proteção da integridade ecológica dos habitats
dos povos indígenas. Baseia-se, desse modo, no pressuposto “de que há um stock
limitado de capital natural que não pode ser substituído e que, por isso, deve ser
mantido constante ao longo do tempo”.295 Assim, há um equilíbrio entre as
preocupações de matriz ecológica e as de matrizes social e econômica. Também há a
possibilidade de conciliar os interesses dos povos locais aos das outras partes
envolvidas, particularmente as autoridades públicas e os profissionais de turismo. Tal
conciliação dar-se-á por meio da governança participativa, que inclui o direito de
acesso à participação pública em processos decisórios sobre assuntos ambientais.
Até aqui, sem dúvidas, o princípio do desenvolvimento sustentável
apresenta-se como um princípio estruturante para o desenvolvimento socioeconômico
por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas. Mas, nesta altura do estudo,
torna-se importante deixar consignado que esse tipo de desenvolvimento não é “algo

294

OLIVEIRA, Fernanda et al. Contributos da economia ambiental para a sustentabilidade do turismo,

In: CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE CABO VERDE, 1, 2009, Cidade da
Praia.

Anais...

Cidade

da

Praia:

APDR,

2009,

p.

2932.

Disponível

em:

<www.apdr.pt/congresso/2009/pdf/Sessão%2030/216A.pdf>. Acesso em 03 maio 2017, p. 2930.
295

BOSSELMANN, Klaus. Direitos Humanos, Ambiente e Sustentabilidade. RevCEDOUA, n. 21, v.

11, 2008, p. 21.
201

com o poder mágico para remover todos os problemas magicamente”.296 Contudo, se
sustentavelmente gerido e controlado, ele permite que as potencialidades turísticas
sejam aproveitadas pelos próprios povos indígenas, maximizando os pontos fortes e as
oportunidades, e minorando os pontos fracos e as ameaças do desenvolvimento.
Dessa forma, no limiar da dimensão material do princípio em questão, o
enfoque espacial reconduz à ideia de que um plano de desenvolvimento
ecoculturalmente adequado deve constituir uma via para a coesão territorial. As
ameaças sociais, econômicas, culturais e ambientais desse tipo de desenvolvimento são
problemas também para a coesão territorial dos países receptores do turismo, uma vez
que elas podem trazer a fragilização demográfica desses países. Se concretizadas, as
ameaças podem acarretar o enfraquecimento nacional. E, muitas vezes, os países
receptores do turismo não têm mais opções socioeconomicamente mensuráveis (não
têm minérios, nem indústria, nem bons solos para agricultura, nem costa e mar, nem
nada!).
No tocante ao enfoque cultural, o que se deve deixar sedimentado é que a
autenticidade é o traço fundamental do desenvolvimento nos territórios ancestrais.
Trata-se de proteger os valores étnicos, por serem únicos e singulares. Mas, a proteção
desses valores anda lado a lado com o respeito à capacidade de carga dos bens
culturais. Portanto, o aproveitamento racional dos bens culturais é pressuposto para o
desenvolvimento socioeconômico nos territórios dos povos indígenas.
Terminar-se-á com o enfoque político, que permeia o dever de assegurar
aos povos indígenas um maior e melhor nível de controle sobre todo o processo de
desenvolvimento. Para esse efeito, o ente público tem o dever jurídico de garantir o
reconhecimento, a promoção e a proteção do direito à livre determinação sob a
compreensão do nível interno. Este direito será estudado detalhadamente nos capítulos
7 e 8 do presente estudo, mas, de antemão, importa deixar consignado que o referido
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direito permite, indubitavelmente, um desenvolvimento que reflita as preocupações e
os interesses dos povos, que incluem as suas formas peculiares de entender a vida.297

4.1.2. Os princípios jurídicos ecológicos complementares ao princípio do
desenvolvimento sustentável

Há três princípios jurídicos ecológicos complementares ao princípio do
desenvolvimento sustentável que merecem ser identificados, por serem ordenadores e
representarem pressupostos essenciais para o desenvolvimento socioeconômico por
meio do turismo nos territórios dos povos indígenas.
Os princípios jurídicos ecológicos são: o princípio da prevenção; o
princípio da capacidade de suporte; e o princípio do poluidor pagador.

4.1.2.1 O princípio da prevenção

A

prevenção

é

condição

essencial

para

um

desenvolvimento

ecoculturalmente adequado. Em vez de contabilizar os danos e até mesmo compensálos, é preferível que se busque, sobremaneira, antecipar-se a eles ou evitá-los.
Na perspectiva da prevenção, os danos ao ambiente natural de acolhimento
do turismo nos territórios dos povos indígenas devem ser limitados ou neutralizados,
assim como os danos ou desequilíbrios negativos e perturbadores do ambiente cultural.
Ambos os danos causam efeitos que desnorteiam a qualidade de vida dos povos locais,
exigindo a responsabilidade antropocêntrica, e o equilíbrio dos outros seres vivos,
exigindo a responsabilidade ecocêntrica.
Logo, pôr em perigo uma planta de uso medicinal e tradicional traz
instabilidade ao meio ambiente. E, de igual formal, pôr em perigo, por exemplo, um
297
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local sagrado que expressa a origem e a identidade étnica e cultural desses povos traz
efeitos negativos e até mesmo implicações duradouras. Assim, o princípio da
prevenção “implica que seja dada uma atenção particular ao controle das fontes de
poluição”.298 Para o presente estudo, compreende-se o termo poluição em sentido
amplo. Isso significa que poluição são todos os danos resultantes da emissão de uma
substância prejudicial para o ambiente receptor do turismo (por exemplo, a emissão de
CO2 gerada por um transporte turístico poluidor em locais naturalmente sensíveis). A
poluição gera danos ou perturbações negativas, lesivas ao ambiente, que podem ser
emissões imateriais, como a poluição sonora gerada por um grupo de turistas que
participam de um culto sagrado, sem respeitar a boa conduta que deles seria esperada.
Os danos também podem ser resultantes da destruição de bens ecológicos e de bens
culturais. Por exemplo, um dos efeitos combinados da poluição, nesse sentido amplo, é
a descaracterização cultural.
Por sua vez, na concepção clássica, o princípio da prevenção aplica-se a
situações já conhecidas e por essa razão pode estabelecer-se um nexo de causalidade
por meio do qual seja possível a adoção de medidas preventivas que objetivem evitar a
ocorrência de danos ou, pelo menos, diminuir os seus efeitos.299 Exigem-se, cada vez
mais, medidas preventivas mais substanciais, mais incisivas e mais significativas no
sentido de um reforço positivo. E tais medidas devem ser respaldas pela
responsabilidade de longa duração. Essa responsabilidade impõe a obrigatoriedade de
todos os atores-chave de adotar medidas preventivas adequadas. Ou melhor, a
responsabilidade de longa duração, conforme ressalta José Joaquim Gomes Canotilho,
“pressupõe, desde logo, a procura do nível mais adequado de acção, ou seja,
que a execução das medidas de política do ambiente tenha em consideração
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o nível mais adequado de acção, seja de âmbito internacional, nacional,
regional, local ou sectorial”.300

Por vezes, é premente uma avaliação concreta e ex ante, com vistas a saber
se uma determinada prática turística pode causar danos aos bens ecológicos e aos bens
culturais. Sendo que, sem dúvidas, se a conclusão for positiva (isto é, vai seguramente
causar dano) deve ser interditada.
O fato é que, para além de compreender o princípio da prevenção no
contexto do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos
povos indígenas, torna-se agora relevante entender como se efetiva o princípio da
prevenção. Ou seja, deve-se ter em mente, de forma concreta, como é que os atoreschave, em particular os próprios povos indígenas receptores do turismo, como
principais e potenciais atingidos, podem perceber que uma atividade não tradicional
está causando danos (cumulativos) aos bens existentes nos territórios.
Diante da referida abordagem, defende-se a criação de um Observatório
Ecocultural local.
Assim, sob o respaldo dos povos locais (independentemente de serem
receptores ou não do turismo), a entidade pública reguladora da atividade turística,
com o seu poder de polícia, deve condicionar e fiscalizar o funcionamento desse
Observatório Ecocultural local. Ou seja, os agentes do observatório serão formados
por agentes técnicos especializados. Eles terão a missão de manter os equipamentos,
dando continuidade às ações de monitoramento. Em caso de urgência, os agentes
devem dar sinais de alerta aos serviços e órgãos de tutela do turismo nos territórios dos
povos indígenas. Periodicamente, os dados e informações importantes levantados
pelos agentes do Observatório deverão ser encaminhados aos órgãos competentes e à
comunidade local para eventuais tomadas de decisões.
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Trata-se de um instrumento a serviço do desenvolvimento ecoculturalmente
adequado. Ele será formado por ferramentas especiais de tecnologia da informação e
de comunicação para o monitoramento e controle das práticas turísticas nos territórios
dos povos indígenas, envolvendo os serviços turísticos tradicionais (isto é, os serviços
prestados pelos povos indígenas, de forma autônoma) e os demais serviços turísticos
(isto é, serviços prestados pela empresa de turismo, sob o respaldo contratual).
Todavia, a ocupação do Observatório Ecocultural local deve ser afastada,
tanto quanto possível, das moradias dos povos indígenas, reservando-se estes espaços
para as atividades que lhes são próprias. Desse modo, a sua ocupação deve integrar-se
na paisagem, de modo a respeitar o caráter das construções tradicionais existentes e
das áreas naturais. Isso porque a dimensão e localização desse observatório devem ser
criteriosamente fixadas, com vistas a reduzir ao mínimo o seu impacto no local.
Assim, tomando como base a Disciplina da Ocupação, Uso e Transformação da Faixa
Costeira, recepcionada pelo Decreto-Lei n. 302/90, de 26 de setembro, de Portugal,301
o aspecto físico do Observatório Ecocultural local (cor, materiais, coberturas) deve
harmonizar-se com as características das construções tradicionais dos territórios dos
povos indígenas onde se inserem.

4.1.2.2. O princípio da capacidade de suporte

A capacidade de suporte, também conhecida por capacidade de carga, deve
ser compreendida como a capacidade que os territórios dos povos indígenas têm para
assimilar ou incorporar esse tipo de desenvolvimento, sem, porém, perder a
autenticidade dos seus bens e valores agregados. Trata-se de mensurar a capacidade
que o território tem de ser afetado pelas práticas turísticas, o que inclui o conjunto de
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atividades antrópicas sem comprometer a integridade ecológica e a integridade cultural
do ambiente.302
Assim, o princípio da capacidade de suporte exige a fixação de limites. Ou,
conforme salienta Héctor Ceballos Lascurain,
“A capacidade de carga está representada pelo número máximo de uso
turístico-recreativo, associado à sua infraestrutura, que uma área pode
acomodar. Se esse nível é ultrapassado pode ocorrer à deterioração dos
recursos, a diminuição da satisfação do visitante e impactos adversos sobre a
sociedade, cultura e economia locais.”303

Dessa maneira, a capacidade de suporte fundamenta-se, por essência, no
princípio de que uma área natural e culturalmente sensível possui limites de âmbitos
físico, ecológico, cultural, econômico e social. O limite de âmbito físico refere-se ao
número de turistas que um destino turístico consegue suportar. Já o limite de âmbito
ecológico volta-se para a capacidade de carga dos bens ecológicos envolvidos e a sua
capacidade de autorregulação e autorregeneração. O limite de âmbito cultural segue a
lógica do limite de âmbito ecológico. Por isso, o limite de âmbito cultural volta-se para
a capacidade de carga dos bens culturais envolvidos e a sua capacidade de resiliência.
O limite de âmbito econômico afere-se tanto pelo valor de uso dos bens envolvidos,
quanto pelo valor de não uso dos bens, incluindo as possíveis compensações
econômicas. E o limite de âmbito social diz respeito ao nível de percepção e
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insatisfação das comunidades locais, antes de averiguar a saturação da capacidade de
carga do local receptor.304
O princípio da capacidade de suporte reconduz a outro princípio orientador:
o princípio da correção na fonte. Particularmente desse princípio decorre a ideia de que
impende ao poluidor (empresa turística) o dever dos custos de correção pela utilização
de comportamentos benéficos ou maléficos ao local receptor do turismo. Portanto, tais
comportamentos estão necessariamente ligados ao respeito ou não à capacidade de
carga dos bens.

4.1.2.3. O princípio do poluidor pagador

Só se defende um desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios dos povos indígenas, se as empresas de turismo fizerem os seus cálculos
econômicos de forma a prestarem os seus serviços turísticos em um patamar
ecologicamente e culturalmente ótimo. Sob a lógica do princípio do poluidor pagador,
entende-se que os poluidores devem “pagar para não poluir, investindo em processos
produtivos ou matérias primas menos poluentes, ou em investigação de novas técnicas
e produtos alternativos”.305
As empresas de turismo são os poluidores-que-devem-pagar, por terem o
poder de controle sobre as condições que levam à ocorrência da poluição. Isto é, elas
devem prevenir a ocorrência da poluição e tomar precauções para evitar as condições
propícias a essa ocorrência. As empresas de turismo são os poluidores que, pagando,
vão permitir realizar os fins visados pelo princípio do poluidor pagador,
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particularmente, os fins da prevenção e os da precaução da poluição.306 Dessa forma,
incide sobre os poluidores o dever de tomar medidas preventivas adequadas e de
precaução, diminuindo ou neutralizando a poluição da qual são autores. Ademais, é
preciso realçar que eles também deverão suportar o ônus, de acordo com a sua quotaparte, das despesas relacionadas às medidas de depuração, que têm funções de
redistribuição.307
Em contrapartida, o pagamento, não de compensações ou recompensas
pelos danos, que se espera que não existam, mas do uso, aproveitamento e desfrute dos
bens culturais dos povos indígenas, deve dar origem a uma partilha de benefícios.
Pensando assim, o tópico 5 abordará a temática do mecanismo de benefit
sharing (isto é, partilha de benefícios), com vistas a operacionalizá-lo no
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas.
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5. O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO POR MEIO DO TURISMO
NOS TERRITÓRIOS DOS POVOS INDÍGENAS E O MECANISMO DE
BENEFIT SHARING
O mecanismo de benefit sharing, ou seja, de partilha (ou compartilhamento)
de benefícios é, hoje, comumente visualizado no contexto do acesso e da utilização de
recursos genéticos. O acesso e a utilização de recursos genéticos podem ser mais bem
compreendidos, quando se estuda a Convenção sobre Diversidade Biológica. A
Convenção recepciona, entre os seus objetivos instituídos, o objetivo da
“repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos
recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos
genéticos e a transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em
conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias, e mediante
financiamento adequado.”308

Nesse sentido, a partilha de benefícios constitui uma troca de vantagens
entre aqueles (isto é, os provedores de recursos) que concedem o acesso a um recurso
específico e aqueles que fornecem a compensação ou recompensa para o seu uso.
Se, conforme prevê a Convenção sobre Diversidade Biológica em seu artigo
8º, há necessidade de “encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da
utilização do conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e
populações indígenas,”309 então, sob a lógica do desenvolvimento socioeconômico por
meio do turismo nos territórios dos povos indígenas, acredita-se que o mecanismo da
partilha de benefícios deve ser aqui operacionalizado, com vistas a colocar em prática
a repartição dos benefícios derivados do uso, aproveitamento e desfrute dos bens
culturais dos povos indígenas.

Levando em consideração que os povos indígenas têm o direito de manter,
controlar, proteger e desenvolver seus bens culturais, como partes inerentes e
308
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inalienáveis do patrimônio étnico-cultural, o pagamento pelo uso, aproveitamento e
desfrute de bens culturais deve dar origem à partilha de benefícios. Desse modo,
quando esses bens são utilizados por pessoas diversas do titular, nomeadamente por
empresa de turismo, para afetação turística, entende-se que a partilha de benefícios se
torna um mecanismo assegurador dos povos indígenas.
Os beneficiários (isto é, os povos indígenas) receberão recompensas
monetárias da repartição de benefícios, que deverão ser pagas de forma a atender às
necessidades e aos interesses locais.
Nessa linha, o mecanismo de financiamento a ser utilizado para canalizar
tais recompensas pelo uso, aproveitamento e desfrute de bens culturais poderá incluir
taxas de utilização de bens culturais, que serão cobradas dos turistas. Os valores serão
ligados à capacidade de geração de receita das atividades de turismo ou às saídas
periódicas. E o mecanismo de financiamento poderá também envolver a cobrança de
impostos pelas autoridades locais.
Desse modo, buscando ser coerente com o discurso que se perfilha, buscase, nesta linha, promover a criação de um fundo financeiro de partilha de benefícios.
Trata-se, com efeito, de um fundo de compensação financeira pela
utilização, aproveitamento e desfrute dos bens culturais dos povos indígenas, na
medida em que a arrecadação realizada será bem aproveitada para o desenvolvimento
local, o que inclui melhoria de acesso e de estrutura local, apoio a programas de saúde
e educação, etc.
Assim, os recursos do fundo seriam aplicados prioritariamente em projetos
comunitários e locais que priorizam a utilização, o aproveitamento e o desfrute dos
bens culturais dos povos indígenas. Não bastando isso, o fundo ofereceria também
financiamento emergencial, para enfrentarem potenciais ameaças que pudessem trazer
implicações à integridade dos serviços prestados pelos povos indígenas.
O acordo de utilização do fundo financeiro de partilha de benefícios será
supervisionado por um Conselho Diretivo, composto e gerido pelos atores-chave do
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo, que incluem as próprias
comunidades locais interessadas e envolvidas nas práticas turísticas, fornecendo uma
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plataforma local para o diálogo de assuntos voltados às políticas de desenvolvimento
indigenista. Cabe-lhes tomar decisões estratégicas sobre o funcionamento do fundo,
inclusive os valores a serem redistribuídos, os procedimentos e os critérios para a
partilha de benefícios.
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6.

AS

ETAPAS

DO

PLANO

DE

DESENVOLVIMENTO

ECOCULTURALMENTE ADEQUADO

A gestão de qualidade para o desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas consiste em três etapas:
(1) etapa do estabelecimento da política de qualidade e dos objetivos de
qualidade;
(2) etapa da determinação e operacionalização do processo para promover a
política de qualidade e atingir os objetivos de qualidade;
(3) etapa do estabelecimento de mecanismos para melhoria contínua do
plano de desenvolvimento ecoculturalmente adequado.
Constitui a primeira etapa o estabelecimento da política de qualidade e dos
objetivos de qualidade. A política de qualidade tem por base um desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas que respeite a
integridade cultural dos bens culturais dos povos indígenas e a integridade ecológica
das espécies vegetais e dos habitats naturais encontrados nesses territórios, que
incluem ainda a água e o solo. A política de qualidade deve ser “disponibilizada e
mantida com informação documentada; comunicada, compreendida e aplicada dentro
da organização; disponibilizada às partes interessadas relevantes, conforme
adequado. ”310
Ainda

no

contexto

da

primeira

etapa,

um

desenvolvimento

ecoculturalmente adequado será respaldado por objetivos de qualidade, que busquem a
preservação, o respeito e o fortalecimento da autenticidade dos bens culturais, que
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implicam, necessariamente, a utilização racional dos bens ecológicos. Sendo que os
referidos objetivos de qualidade devem estar ligados à política de qualidade.311
Intimamente ligada à primeira etapa está a segunda etapa. Ela tem por
objetivo determinar o processo para promover a política de qualidade e atingir os
objetivos de qualidade. Cabe neste momento dizer que o processo se consubstancia em
uma figura contratual: o contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios
dos povos indígenas.
Não obstante, atendendo à sua relevância prática e importância no âmbito
público-administrativo,

essa figura contratual será concebida para atender,

sobremaneira, os povos indígenas receptores do turismo, que, cada vez mais, são
afetados pelos serviços turísticos nos territórios que habitam, não se esquecendo de
que as potencialidades turísticas devem ser bem aproveitadas em benefício dos
próprios povos indígenas. Ainda no contexto da segunda etapa, objetiva-se também
operacionalizar o processo que se consubstancia em um contrato de concessão de
serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas.
O presente estudo desenvolve com afinco a segunda etapa. Ela volta-se à
operacionalização do processo, ou seja, o plano de desenvolvimento ecoculturalmente
adequado está fundamentalmente ligado ao referido contrato. O presente estudo tratará
de abordar a sua natureza jurídica e o seu regime substantivo, que incluem as suas
cláusulas.
Mas, antes de delimitar o contrato de concessão de serviços turísticos nos
territórios dos povos indígenas, torna-se preciso abordar a temática da posse dos povos
indígenas sobre os territórios que habitam. Trata-se de um instituto jurídico
diferenciado, se comparado com o instituto jurídico da posse civil. Nessa linha, se os
povos indígenas, tradicionalmente, detêm a posse sobre os territórios que habitam,
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logo não se pode deixar de salientar que eles são usufrutuários dos bens ecológicos ali
existentes.
Para tanto, existe um aspecto central do estudo que se deve deixar
claramente ponderado: os povos indígenas não são objetos ou atrativos turísticos. Isto
é, os povos indígenas, como detentores de direitos e, por conseguinte, sujeitos de
direitos, podem prestar serviços tradicionais-autônomos. Pensando assim, a temática
da posse dos povos indígenas sobre os territórios que habitam torna-se importante.
A terceira etapa busca estabelecer os mecanismos para melhoria contínua
do plano de desenvolvimento ecoculturalmente adequado. Essa etapa é especialmente
valiosa por se voltar à necessidade de assegurar medidas de acesso à informação
ambiental e à participação dos atores-chave do desenvolvimento socioeconômico por
meio do turismo nos territórios dos povos indígenas em processos decisórios sobre
assuntos ambientais. As respectivas medidas de acesso serão contextualizadas sob a
ótica desse tipo de desenvolvimento, mas seguirão a linha de estudo dos conteúdos
normativos da Convenção de Aarhus e do documento preliminar do instrumento
regional sobre o acesso à informação, à participação pública e à justiça em assuntos
ambientais na América Latina e no Caribe.
É válido já dizer que se escolheu a citada Convenção por desempenhar
papel normativo expressivo e com grande relevo prático. Tal instrumento constitui-se
de três pilares diferentes, quais sejam o direito à informação, o direito à participação e
o acesso à justiça. Mas, o presente estudo tratará dos direitos à informação ambiental e
à participação. Isso se dará porque os respectivos direitos assumem aqui grande
significância e necessitam, consequentemente, de reforços protetivos.
No mesmo sentido, escolheu-se o documento preliminar do instrumento
regional sobre o acesso à informação, à participação pública e à justiça em assuntos
ambientais na América Latina e no Caribe por constituir uma expectativa normativa
pró-futuro em âmbito regional. Nesse diapasão, pergunta-se, se os povos indígenas,
diante do documento preliminar da América Latina e do Caribe, estão
fundamentalmente inseridos nos assuntos ambientais. Em seguida, apresenta-se um
resumo do que foi analisado por meio de um quadro-síntese.
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Então, a sequência de assuntos acompanha a abordagem estrutural
supracitada.

6.1. Etapa do estabelecimento da política de qualidade e dos objetivos de
qualidade

6.1.1 Da política de qualidade

É imperioso o prévio esclarecimento de que, subjacente ao estabelecimento
da política da qualidade do desenvolvimento ecoculturalmente adequado, estará,
sobretudo, uma visão ampla e holística de meio ambiente, abrangendo não só o
ambiente natural, mas também o ambiente cultural.
Isso se dá porque o ambiente dos territórios dos povos indígenas é
composto pelos bens ecológicos, bem como pelos bens culturais que compõem a
herança, o legado cultural e os atributos materiais característicos da paisagem cultural
étnica. Por conseguinte, defende-se uma visão ampla de integridade, incluindo a
integridade ecológica e a integridade cultural.312 Isso se dá porque, conforme defende
Carlos Marés, “para compreender o meio ambiente é tão importante a montanha como
a evocação mística que dela faça o povo”.313
Assim, o meio ambiente é formado pelos bens ecológicos e bens culturais,
que incluem os elementos subjetivos e evocativos, por exemplo, a lembrança do
passado, os sinais e fatos que são passados de geração a geração.
Diante dessa conjectura, o estabelecimento da política da qualidade de um
desenvolvimento ecoculturalmente adequado tem por base um desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas que respeite
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a integridade cultural e a integridade ecológica das espécies vegetais e dos habitats
naturais encontrados nesses territórios, que incluem ainda a água e o solo.314
Não obstante, sob a lógica desse desenvolvimento, a integridade cultural e a
integridade ecológica deverão ser respeitadas, bem como a natureza dos problemas que
enfrentam deverá ser levada em consideração, por meio da adoção de políticas para
mitigar as dificuldades enfrentadas por esses povos, muitas vezes, dificuldades que
impedem até mesmo a sua sobrevivência material.
Para melhor entender a referida política da qualidade é interessante expô-la
sob dois enfoques. O primeiro enfoque deriva do dever de preservação, respeito e
fortalecimento da autenticidade dos bens culturais envolvidos nas práticas turísticas.
E o segundo enfoque deriva do dever de proteção, gestão e o ordenamento da
paisagem cultural dos territórios dos povos indígenas.

6.1.1.1 O dever de preservação, respeito e fortalecimento da autenticidade dos
bens culturais
A preservação, o respeito e o fortalecimento da autenticidade dos bens
culturais envolvidos nas práticas turísticas devem, conforme já defendido, ser
priorizados.
Para isso, há também a necessidade de utilizar racionalmente os bens
ecológicos, o que requer o respeito às capacidades de autorregulação e de
autorregeneração dos referidos bens. Um bom exemplo a ser seguido é o caso da
Cooperação Trilateral para a Proteção do Mar de Wadden, assinada por Dinamarca,
Alemanha e Países Baixos, que vem salvaguardando a zona do Mar de Wadden desde
1978. Tal Cooperação concebeu um sistema de gestão composto pelos sistemas
314
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nacionais de gestão e pelo Plano Trilateral de Monitoramento e Avaliação para o Mar
de Wadden (WSP). Os seus administradores têm consciência de que o equilíbrio entre
o desenvolvimento por meio do turismo e a proteção do ecossistema é o único
caminho a ser perfilhado, para assegurar que o destino turístico continue a atrair
turistas de todo o mundo.315
Os povos indígenas têm direito a um desenvolvimento socioeconômico por
meio do turismo de modo “seguro, saudável e ecologicamente são”.316 Para esse
efeito, a preservação dos bens ecológicos envolvidos nas práticas turísticas deve ser
alcançada por meio de mecanismos, nomeadamente, de medidas de prevenção para
danos ecológicos, que “são lesões intensas causadas ao sistema ecológico natural,
sem que tenham sido violados direitos individuais”,317 além dos danos ambientais que
“são os danos provocados a bens jurídicos concretos através de emissões particulares
ou de um conjunto de emissões emanadas de um conjunto de fontes emissoras”.318
Da mesma forma, frisa-se que as potencialidades turísticas dos territórios
dos povos indígenas envolvem o meio ambiente. Assim, a defesa de um
desenvolvimento ecoculturalmente adequado atenderá à licença ambiental, contento
estratégias integradas que assenta na prevenção e controle da atividade turística ao
nível do ar, da água e do solo, bem como a prevenção e o controle do ruído e a
produção de resíduos. Além de que a defesa de um desenvolvimento ecoculturalmente
adequado atenderá à licença ambiental, contendo os potenciais riscos ambientais e aos
demais documentos relevantes que possam contribuir para um desenvolvimento
315
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socioeconômico por meio do turismo ecologicamente sustentável, até porque se
coaduna com a ideia de que se deve fomentar um tipo alternativo de desenvolvimento
nos territórios dos povos indígenas pautado também na responsabilidade ecocêntrica,
ao contrário de uma responsabilidade essencialmente antropocêntrica.
Nesse sentido, concorda-se com José Eduardo Figueiredo Dias sobre a
necessidade do tratamento integrado da poluição produzida por determinadas
atividades ao nível do ar, da água e do solo, tendo também em conta a prevenção e
o controle do ruído e a produção de resíduos. Para ele, sob o conbtexto da política e
do direito comunitário do ambiente, notadamente nas metas introduzidas no Quinto
Programa de Ação em Matéria de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
“a diferente abordagem passa por uma verdadeira ruptura com a forma
tradicional de resolver os problemas ambientais: até há bem poucos anos,
optava-se de um modo geral (nas diferentes ordens jurídicas) por um
combate específico a cada forma de poluição, ou de salvaguarda específica
de cada um dos componentes do ambiente. Daí a profusão, na Comunidade
Europeia, nas diferentes ordens jurídicas dos Estados europeus e nos Estados
Unidos da América, de políticas, estratégias e autoridades administrativas
especificamente destinadas ao controlo e combate da poluição do ar, das
águas, do solo, do ruído e do tratamento dos resíduos.”319

Então, a defesa de um desenvolvimento ecoculturalmente adequado
atenderá à licença ambiental e optará necessariamente por uma abordagem global e
integrada dos efeitos da atividade turística nos territórios dos povos indígenas.
Por sua vez, o licenciamento ambiental no Brasil antecede a própria
Constituição Federal de 1988, tendo sido instituído pela Lei 6.938/81, que criou a
Política Nacional do Meio Ambiente. Contudo, a Constituição Federal recepcionou
esta Lei e inovou ao estabelecer a competência ambiental comum dos entes
federativos, elevando à condição de preceito constitucional a proteção e defesa do
meio ambiente, bem como a necessidade de Estudo Prévio de Impacto Ambiental para
a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente. Assim, o art. 225 da Constituição Federal afirma que
319
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incumbe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio
ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.
O processo de licenciamento ambiental tem como principais normas legais:
a Lei nº 6938/81; a Resolução CONAMA1 nº 001, de 23 de janeiro de 1986, que
estabeleceu diretrizes gerais para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA nos processos de licenciamento
ambiental; e a Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, que estabeleceu
procedimentos e critérios e reafirmou os princípios de descentralização, presentes na
Política Nacional de Meio Ambiente e na Constituição Federal de 1988.
A Constituição Federal repartiu as competências, em matéria de meio
ambiente, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em razão da
autonomia de cada ente federado. Em meio ambiente, as competências constitucionais
podem ser de dois tipos: administrativa e legislativa.
A competência administrativa é competência comum à União, aos Estados e
aos municípios. Estabelece o art. 23 da Constituição Federal:
“Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios:
(...)
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico,
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios
arqueológicos;
VI – Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora.
(...)
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação
entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.”

Desse modo, União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm o comum
dever/poder de proteger o meio ambiente.
A competência legislativa em matéria ambiental é concorrente entre a
União, os Estados e o Distrito Federal, conforme o disposto no art. 24 da CF:
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“Art. 24 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
VI - Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e
paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.”

Cabe à União estabelecer normas gerais, ou seja, fixar parâmetros mínimos
de proteção ao meio ambiente que deverão ser observados pelos demais entes
federativos.
De acordo com a Resolução do CONAMA 237/97, caberá ao IBAMA,
órgão federal, realizar o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades
com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, quando: “I Localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar
territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras
indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União”.
A licença ambiental é a outorga que é concedida pelo poder público a quem
pretende exercer uma atividade nociva ao meio ambiente, a ausência desta caracterizase em crime previsto na lei nº 9.605/1998, lei de crimes ambientais.320 Existem três
etapas para o processo de licenciamento ambiental: a licença prévia (LP); a licença de
instalação (LI); e, licença de operação (LO). As definições propostas para essas etapas
são:
A Licença Prévia (LP) será concedida na fase preliminar de planejamento
da atividade, contendo os requisitos básicos nas fases de localização, instalação e
ocupação. A Licença de Instalação (LI) permite a instalação de uma determinada fonte
de poluição em um local específico, quando esta atende às disposições legais. Por
meio da LI, o órgão responsável pelo licenciamento analisa a adequação ambiental do
empreendimento ao local escolhido pelo empreendedor. Caso haja alguma exigência
técnica a ser cumprida antes do início das operações do empreendimento, ela estará
especificada na Licença de Instalação. As exigências devem ser cumpridas pelo
320
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empreendedor para que, então, ele possa dar sequência ao projeto de Licenciamento
Ambiental. Já a Licença de Operação (LO) autorizará o início da atividade ou
empreendimento com os requisitos de controle ambiental, exigidos na licença, de
acordo com os previstos na LP e LI (Regularizadas para o Estado do Amazonas, pela
Lei nº 3.219, de 28 de dezembro de 2007, publicada em 31 de dezembro de 2007).
O art. 8º da Resolução COMANA nº 237/1997 determina que a licença
prévia deva ser requerida ainda na fase de avaliação da viabilidade do
empreendimento. A referida licença aprova a localização e a concepção e atesta a
viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade.
No Estado do Amazonas, têm atuação os três órgãos ambientais com
diferentes responsabilidades nos níveis Federal, Estadual e Municipal. Na esfera
federal, o IBAMA é o responsável pelo licenciamento de atividades desenvolvidas em
mais de um Estado e daqueles cujos impactos ambientais ultrapassem os limites
territoriais.321 No Amazonas, o órgão responsável pelo licenciamento é o Instituto de
Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - IPAAM. No entanto, os órgãos
estaduais, de acordo com a Resolução CONAMA 237/97, podem delegar esta
competência, em casos de atividades com impactos ambientais locais, ao município.
A legislação brasileira, Lei Federal nº 8181/1991 e o Decreto nº
5.406/2005, definem a obrigatoriedade do cadastro das seguintes empresas turísticas:
meio de hospedagem, agências, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos,
parques temáticos e outros prestadores de serviços que exerçam atividades
reconhecidas pelo Ministério do Turismo. Para implantação de empreendimentos
turísticos estão sujeitos ao prévio licenciamento ambiental, conforme estabelece a
Política Nacional do Meio Ambiente – Lei 6.938 e Resolução do Conselho Nacional
do Meio Ambiente – COMANA nº 237/1998.
Em todo caso, levando em conta a preservação dos bens ecológicos e
deixando sedimentado que esse desenvolvimento deve contemplar a preservação, o
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respeito e o fortalecimento da autenticidade dos bens culturais envolvidos, impõe-se
uma “atuação administrativa mais prudente, eficiente, pericial”,322 marcada por uma
participação ativa e reforçada dos povos indígenas receptores do turismo, sob a lógica
do princípio do desenvolvimento sustentável e dos demais princípios jurídicos
ecológicos complementares.

6.1.1.2. O dever de proteção, gestão e ordenamento da paisagem cultural dos
territórios dos povos indígenas
É cediço que a paisagem é um elemento fundamental do patrimônio natural,
cultural e científico de um determinado território, base da identidade sociocultural de
um povo. Esse entendimento já foi lançado nos tópicos iniciais do trabalho, quando se
expôs em relação à compreensão de paisagem. Sendo assim, retoma-se tal ideia, no
entanto, agora com mais especificidade, mirando em um ponto de relevância para a
presente pesquisa: a paisagem cultural dos territórios dos povos indígenas.
Os territórios dos povos indígenas têm (ou deveriam ter) uma
representatividade grande para a sociedade, por carregarem parte de sua identidade
cultural.
Esses territórios vêm adquirindo dimensões de espaços de turismo e de
memória, que incluem espaços de reserva de bens ecológicos e de bens culturais.
Assim, o simbolismo representativo que os territórios dos povos indígenas possuem é
um fato que não se pode deixar de observar. É um legado histórico e cultural,
merecendo ser salvaguardado e dinamizado sob a ótica da paisagem cultural.
A paisagem cultural, segundo as Orientações Técnicas para a aplicação da
Convenção do Patrimônio Mundial da UNESCO de 1972, é uma paisagem “que
conserva um papel social activo na sociedade contemporânea, intimamente associada
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ao modo de vida tradicional, na qual o processo evolutivo continua, ao mesmo tempo
que mostra provas manifestas da sua evolução ao longo do tempo”.323
Dentro da expressão “intimamente associada ao modo de vida tradicional”
podem ser inseridos os atributos materiais e imateriais característicos dos bens
culturais étnicos, que inclui a propriedade intelectual sobre o patrimônio cultural, os
conhecimentos tradicionais, as expressões culturais tradicionais e as manifestações das
ciências, tecnologias e culturas dos povos indígenas, abrangendo os recursos humanos
e genéticos, as sementes, os medicamentos, o conhecimento das propriedades da fauna
e da flora, as tradições orais, as literaturas, os desenhos, os esportes e jogos
tradicionais, e as artes visuais e interpretativas.324
Nesse sentido, os bens culturais étnicos apresentam um elevado grau de
diversidade, e esse grau de diversidade manifesta-se em especial nos comportamentos
das comunidades, já que nelas a identidade sociocultural está visivelmente expressa e,
concomitantemente, os povos indígenas são os principais atores e protagonistas
responsáveis pela sua tutela.325
O fato é que, na linha de pensamento de Orlando Ribeiro, o modo de vida
tradicional representa o elemento preponderante das paisagens culturais,326 expresso
por desenhos, pinturas e cores, como mostram as fotos na sequência:
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Figura 2 – Adereços e pinturas corporais da etnia Pataxó327

Figura 3 – Adereços e pinturas corporais da etnia Kuikuru328
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Figura 4 – Adereços e pinturas corporais nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas329

Não obstante, a representação naturalista e a sua relação com a
representação humana têm visível importância, conferindo interesse às paisagens
culturais dos territórios dos povos indígenas, como mostram as próximas fotos:
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Figura 5 – A paisagem dos territórios dos povos indígenas como resultado da ação e interação
entre fatores naturais e humanos330

Figura 6 – A paisagem dos territórios dos povos indígenas como resultado
da ação e interação entre fatores naturais e humanos331

De fato, a paisagem cultural dos territórios dos povos indígenas é uma
paisagem que se relaciona com a paisagem natural propriamente dita. Essencialmente,
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ela constitui-se de uma forte matriz identitária, por estar intimamente associada ao
modo de vida tradicional, como mostram as fotos a seguir:
Figura 7 – Jogos tradicionais dos povos indígenas332

Figura 8 – Jogos tradicionais dos povos indígenas333
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E, por isso, ela contribui para a formação de cenários tipicamente genuínos,
conferindo uma identidade sociocultural peculiar com o potencial de fomentar
estratégias de aproveitamento do turismo pelos povos indígenas.334 Além de que, na
visão Henrique Manuel Martins de Jesus,
“A sociedade contemporânea vive impregnada de uma procura constante do
bem-estar, da beleza e da felicidade e o homem contemporâneo inebria-se
nesta procura procurando uma espécie de eu – outro, no fundo uma outra
imagem para si próprio, de si próprio para seu próprio consumo e para o
consumo dos outros.”335

Levando em consideração a importância normativa e o relevo prático da
Convenção Europeia da Paisagem (CEP) para a promoção da proteção, gestão e
ordenamento das paisagens europeias, entende-se oportuno utilizá-la como fonte de
inspiração. Isso porque a Convenção é o marco referencial para uma abordagem global
sobre assuntos atinentes às paisagens. Trata-se do primeiro documento normativo
internacional que objetiva promover a proteção, a gestão e o ordenamento das
paisagens europeias. Os Estados-membros do Conselho da Europa têm se dedicado, no
plano europeu, à implementação da Convenção, por meio, por exemplo, dos seus
sistemas de gestão territorial.
Em Portugal, há estudos dedicados exclusivamente à temática da paisagem,
como o trabalho elaborado pela Universidade de Évora, em 2004, sob a coordenação
da Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano,
denominado “Contributos para a identificação e caracterização da paisagem em
Portugal Continental”.336
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Não obstante, na Europa, opera-se um processo de construção cultural nos
territórios periféricos e rurais que apresentam sensibilidade ecológica e cultural. Sendo
assim, seguindo a linha de raciocínio de Filomena Silvano, a produção artesanal de
objetos tradicionais, artesanatos e saberes tradicionais, que historicamente desenham
as paisagens culturais,
“são alguns dos atos performativos que integram os processos de
patrimonialização dos territórios rurais. Está-se perante uma reinvenção do
rural, através da qual se recompõe o passado a partir do presente conferindo
novas definições aos campos, num jogo subtil entre o local e os anseios da
sociedade global.”337

É, pois, no contexto da Convenção Europeia da Paisagem que se defende a
proteção, a gestão e o ordenamento das paisagens culturais dos territórios dos povos
indígenas, sob a perspectiva do desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo.
Se o fundamento de um desenvolvimento ecoculturalmente adequado tem
por base um desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos
povos indígenas que respeite a integridade cultural e a integridade ecológica das
espécies vegetais e dos habitats naturais encontrados nesses territórios, que incluem
ainda a água e o solo, então, impendem sobre a empresa de turismo as
responsabilidades de proteger, gerir e ordenar a paisagem cultural dos territórios dos
povos indígenas afetados pelas práticas turísticas.
Para os efeitos da Convenção Europeia da Paisagem, proteção da paisagem
“designa as acções de conservação ou manutenção dos traços significativos ou
característicos de uma paisagem, justificadas pelo seu valor patrimonial resultante da
Disponível
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sua configuração natural e ou da intervenção humana”.338 Desse modo, a Convenção
reconhece que a proteção da paisagem envolve medidas de proteção, que objetivam,
dentro de certos limites, respeitar as alterações paisagísticas, no sentido de que essas
medidas devem ser implantadas para conservar e manter os traços significativos e as
características naturais, culturais específicas (materiais e imateriais) e as resultantes
das ações humanas, que, de fato, existem.
Por conta disso, a empresa de turismo tem o dever de conservar e manter os
traços significativos e as características naturais, as culturais e as resultantes das ações
dos povos indígenas. Consequentemente, as atividades turísticas organizar-se-ão de
forma a harmonizar-se com as paisagens culturais dos destinos, respeitando o modo de
vida tradicional. Além de que a empresa de turismo deve identificar as paisagens no
conjunto desse território, analisando as suas características, que incluem as suas
dinâmicas e as pressões que as modificam.
Ela deve eficientemente gerir as suas atividades de turismo, de modo a
comprometer-se a incrementar nos serviços turísticos o valor da paisagem cultural dos
territórios dos povos indígenas. Por conseguinte, o “dar valor” à paisagem cultural é
muito mais do que dar um valor econômico, meramente utilitarista.
Se a gestão da paisagem, conforme estabelece o artigo 1º da Convenção,
“designa a acção visando assegurar a manutenção de uma paisagem, numa
perspectiva de desenvolvimento sustentável, no sentido de orientar e harmonizar as
alterações resultantes dos processos sociais, económicos e ambientais”,339 então a
gestão da paisagem cultural dos territórios dos povos indígenas envolve ações que
visam a assegurar a manutenção da paisagem cultural desses territórios, sob a ótica de
um desenvolvimento ecoculturalmente adequado, no sentido de estabelecer uma
relação equilibrada e harmoniosa entre as necessidades sociais e culturais dos povos
indígenas receptores do turismo e as práticas turísticas.
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E se o ordenamento da paisagem, conforme recepciona o artigo 1º da
Convenção, “designa as acções com forte carácter prospectivo visando a valorização,
a recuperação ou a criação de paisagens”340, então, o ordenamento da paisagem
cultural dos territórios dos povos indígenas designa ações que tenham objetivos de
qualidade paisagística, em prol da valorização e até mesmo da revitalização de
paisagens culturais dos territórios dos povos indígenas.
Enfim, a Convenção traz significativas reflexões, na medida em que nela
aflora,

com

particular

incidência,

a

necessidade

de

um

desenvolvimento

socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas fundado na
proteção da paisagem, em um contexto de tolerância e respeito aos atributos materiais
e imateriais característicos dos bens culturais étnicos.
6.1.2. Dos objetivos de qualidade

O desenvolvimento ecoculturalmente adequado implica a preservação da
qualidade dos bens ecológicos e dos bens culturais envolvidos nas práticas turísticas.
Assim como requer a manutenção das condições e da integridade dos valores desses
bens.
O território dos povos indígenas é especial, diante dos bens e dos seus
valores

naturais

e

culturalmente

agregados,

devendo

ser

desenvolvido

socioeconomicamente por meio do turismo de modo também especial. Dessa maneira,
um desenvolvimento ecoculturalmente adequado será respaldado por objetivos que
busquem a preservação, o respeito e o fortalecimento da autenticidade dos bens
culturais, que implicam, necessariamente, a utilização racional dos bens ecológicos.
A autenticidade expressa a essência das comunidades e dos indivíduos que
vivem nos territórios. Assim, a sua preservação, o seu respeito e o seu fortalecimento
têm muita importância. A autenticidade é o objetivo fundamental de um
desenvolvimento
340
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credibilidade”,341 salvaguardando atributos como forma, imagem, comportamento e
linguagem.342
A preservação, o respeito e o fortalecimento da autenticidade dos bens
culturais exigem esforços conscientes, com vistas a evitar a ameaça da
descaracterização cultural, que poderá acontecer, se o modo de vida dos povos
indígenas for remodelado enganosamente, para atender aos desejos individualistas e
subjetivos dos turistas.
Os esforços conscientes requerem “abordagens que encorajem essas
culturas a desenvolverem processos analíticos e ferramentas específicas das
respectivas naturezas e necessidades”.343 Isso significa que há necessidade de agentes
do turismo participativos, para que medidas sejam tomadas em prol da salvaguarda dos
valores atribuídos aos bens, que representam de forma genuína a cultura dos povos
indígenas receptores do turismo.
Sobre o assunto, é pertinente citar o Documento de Nara sobre a
Autenticidade, de 1994, cujo texto normativo vem a corroborar as ideias acima citadas.
O documento recepciona em seu preâmbulo que
“Num mundo que está cada vez mais sujeito às forças da globalização e da
homogeneização, e num mundo em que a procura da identidade cultural está,
por vezes, afectada por nacionalismos agressivos e pela supressão das
culturas das minorias, a contribuição essencial que é dada pela consideração
da autenticidade na prática da conservação consiste na clarificação e na
iluminação da memória colectiva da humanidade.”344

A autenticidade constitui o traço fundamental de um desenvolvimento
fundamentado jus-ecologicamente e jus-culturalmente. É válido deixar sedimentado
que
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“A autenticidade desempenha um papel essencial em todos os estudos
científicos sobre o património cultural, o planeamento da conservação e do
restauro, bem como no âmbito dos procedimentos de inscrição usados pela
Convenção do Património Mundial e de outros inventários do património
cultural.”345

A autenticidade desempenha um papel essencial também no mundo do
Direito, como na área jurídica dos direitos humanos e, especialmente, na dos direitos
indigenistas.
Por vezes, há uma relação íntima entre a autenticidade dos bens culturais e
o valor simbólico dos territórios dos povos indígenas. Diante das considerações
observadas nas notas introdutórias do presente estudo, cabe (novamente) ressaltar,
diante de sua importância, que as viagens para esses territórios representam, sem
dúvidas, um “emaranhado de fronteiras entre o imaginário e o concreto, entre o real
e a ficção, [...] o lugar adquire cada vez mais valor simbólico”.346
Assim, o valor simbólico dos territórios deve-se a, no mínimo, dois
motivos.
Constitui-se em primeiro motivo a relação simbiótica entre a integridade
física e a integridade cultural dos povos indígenas. Inserem-se dentro da integridade
cultural as práticas tradicionais e as suas instituições jurídicas, que são dotadas de
noções, conceitos e princípios consuetudinariamente construídos. Essa relação
simbiótica, reconhecida principalmente no aspecto coletivo,
“está longe de ser uma visão de território sem corpo. O território aparece,
assim, como um lugar de memória associada a antepassados, sustenta a
realização de cerimônias e vida espiritual. Ele é visto como propício para
transmissão da cultura, a partilha de tempo, experiência e reunião
familiar.”347
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Intimamente ligado ao primeiro motivo do valor simbólico dos territórios
está o segundo motivo. Este, por sua vez, refere-se à dependência entre a integridade
física dos povos indígenas, que está associada às integridades espiritual e psicológica,
e a integridade ecológica de seus habitats. Essa dependência ocorre porque existe a
indivisibilidade entre o território (fisicamente e simbolicamente constituído) e os bens
ecológicos. Ora, há um vínculo simbólico-afetivo muito forte entre os povos indígenas
e os seus habitats. Ou seja,
“Se, para os padrões culturais dos não índios, o imprescindível ou o
necessário adquire conotação estrita, no sentido de que somente é dos índios
o que lhes for não mais que o suficiente ou contidamente imprescindível à
sua sobrevivência física, já sob o visual da cosmologia dos povos indígenas a
equação é diametralmente oposta: dê a eles tudo que for necessário ou
imprescindível para assegurar, contínua e cumulativamente: a) dignidade das
condições de vida material das suas gerações presentes e futuras; b) a
reprodução de toda a sua estrutura social.”348

Tal vínculo não se limita a uma visão estatizada, que “tende a restringir a
este ambiente o conceito de recursos naturais, o que sugere uma visão mais
compartimentada dos elementos descritos e descarnados”.349 Com efeito, a
compreensão do valor simbólico dos territórios dos povos indígenas sugere uma visão
ampla dos componentes naturais contidos nesses destinos turísticos. Diante de uma
visão mais ampla, os bens ecológicos e os bens culturais afetados pelas práticas
turísticas não devem ser identificados isoladamente; ao contrário disso, deve-se
observar a interdependência entre tais bens. Pensando assim, pode-se averiguar que a
preservação, o respeito e o fortalecimento da autenticidade dos bens culturais andam
lado a lado com o reconhecimento do valor simbólico dos territórios.
348
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6.2. A etapa da determinação e operacionalização do processo para promover a
política de qualidade e atingir os objetivos de qualidade
6.2.1. A determinação do processo

Com arrimo no que foi dito até o presente momento, torna-se pertinente
dizer que a próxima etapa se consubstancia em um contrato de concessão de serviços
turísticos nos territórios dos povos indígenas, óbvio, um desafio, por despontarem
preocupações no tocante ao regime jurídico aplicável e à execução desse tipo de
contrato. Não obstante, tal desafio é bem aceito e será tratado detalhadamente.
Antes, todavia, de começar a desenvolver a operacionalização do processo,
é preciso abordar, com precisão, a temática da posse dos povos indígenas sobre os seus
territórios. É certo que a respectiva abordagem solapará a errônea ideia de que esses
povos poderiam, em algum momento, ser objetos da prestação de serviços de turismo.
Em verdade, pensar nos povos indígenas receptores do turismo como objetos (isto é,
atrativos turísticos) da prestação de serviços de turismo é um grave equívoco.
6.2.1.1. A posse dos povos indígenas

É comumente aceito, nos níveis doutrinal e legal, que os povos indígenas
detenham a posse sobre os territórios que habitam. Por conseguinte, que o Estado (isto
é, a União) detenha o seu domínio.
Essa posição é a adotada pelo direito brasileiro. Dessa forma, no regime
constitucional de posse de terras indígenas, no Brasil, as terras tradicionalmente
ocupadas por esses povos, que são espécies do gênero territórios dos povos
indígenas,350 são destinadas à sua posse permanente. Cabe-lhes, inclusive, o usufruto
350
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exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 351 Por
conseguinte, o domínio dessas terras pertence à União.352
Nessa linha, observa-se a visão jurisprudencial internacional sobre o tema,
conforme traz a lume Paulo de Bessa Antunes, nomeadamente sobre a temática do
regime de posse dos povos indígenas na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá e nos
Estados Unidos:
“Recente decisão da Corte Suprema Australiana modificou o entendimento
precedente de que as terras indígenas se constituíam em ‘res nullius’. O
Tribunal no caso Mabo proferiu importante decisão. Foi reconhecido ao
povo Merian que estes eram detentores de um título válido, ‘against the
whole world, to possession, ocupation, use and enjoyment of the lands of the
Morray islands in Torres Strait’. (Contra todos, em matéria de propriedade,
ocupação uso e gozo das terras da ilha Murray no estrito de Torres). Na
oportunidade, a corte decidiu que os títulos nativos eram reconhecidos pelo
direito comum Australiano. A Nova Zelândia, igualmente, reconheceu
direitos especiais para os Maroi em relação às terras por eles ocupadas; [...]
A Constituição Canadense de 1982, também, reconhece os direitos
originários dos indígenas sobre as terras que ocupam. Vejamos o número 25
da Lei fundamental do Canadá: ‘25 – A garantia, nesta Carta, de certos
direitos e liberdades não afeta ou revoga quaisquer direitos ou liberdades
aborígines, direito de tratado (treaty rights) ou outros, que assistem aos
povos aborígines do Canadá [...]’ é importante observar que o texto
constitucional canadense, em realidade, reflete uma série de entendimentos
judiciais que vinham se consolidando, lentamente. [...] Nos Estados Unidos,
a Suprema Corte, desde o século XIX, através de acórdãos lavrados pelo
Chief Justice Marshall definiu que os índios tinham títulos sobre as suas
terras em decorrência do direito de ocupação. [...].”353
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Para a doutrina clássica, o objetivo de condicionar esses territórios no rol de
bens pertencentes à União é, sobremaneira, elevar o nível de proteção do Estado
perante os direitos coletivos territoriais. Mas, para isso, o domínio da União
fundamenta-se em um domínio especial. Isto é, ela detém um domínio limitado. Isso
significa que a União deve ter uma espécie diferenciada de propriedade, ou seja, a
propriedade vinculada ou reservada, por estar destinada, tão somente, a assegurar o
direito legítimo354 que os povos indígenas têm sobre os territórios que habitam.
Ou melhor, os territórios dos povos indígenas, que incluem os bens
ecológicos ali existentes, são bens públicos com destinação própria e específica. No
Brasil, tal destinação vem expressa na Constituição Federal de 1988 e,
consequentemente, para alguns doutrinadores, a sua alteração depende exclusivamente
de uma vontade qualificada do Poder Legislativo, para além de uma mera vontade
emanada do Poder Executivo.355 Sobre o assunto, é pertinente citar a doutrina de José
Afonso da Silva sobre a propriedade vinculada ou reservada da União. Sob a
perspectiva brasileira, para ele,
“A outorga constitucional dessas terras ao domínio da União visa preserválas e manter o vínculo que se acha embutido na norma, quando fala que são
bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, ou seja, criase aí uma propriedade vinculada ou propriedade reservada com o fim de
garantir aos índios os direitos sobre elas.”356
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Nessa linha, o Ministro Celso de Mello, no Recurso Extraordinário n.
183.188/MS, salientou que a União é proprietária vinculada ou reservada das terras
tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas nacionais, o que

“Se destina a garantir aos índios o exercício dos direitos que lhes foram
reconhecidos constitucionalmente (CF, art. 231, §§ 2º, 3º e 7º), visando,
desse modo, a proporcionar às comunidades indígenas bem-estar e condições
necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e
tradições (...).”357

Em verdade, a posse dos povos indígenas sobre os seus territórios vem
sendo tratada como um instituto assegurador dos direitos territoriais coletivos dos
povos indígenas, já que os territórios são bens públicos.
Não obstante, assiste-se, ao contrário disso, paulatinamente, a uma mudança
de pensamento por parte dos doutrinadores especializados, até mesmo dos juristas
brasileiros, e dos organismos especializados de proteção dos direitos humanos dos
povos indígenas, com a assunção de uma maior relevância dada à temática da posse
dos povos indígenas sobre os territórios que habitam. E, com essa relevância crescente,
aumentam a necessidade e o interesse em discutir, se realmente a cisão entre o
domínio, que é da União, e a posse, que caberia aos povos indígenas, é um modus
eficaz, que traz resultados satisfatórios para os próprios povos indígenas. Ou se, ao
contrário, fomenta a inobservância do direito à livre determinação dos povos
indígenas.
Essa mudança de pensamento deve ser bem vista, até porque traz em seu
bojo a ideia de que esses povos devem deter não só a posse, mas também a titularidade
de suas terras. Com efeito, por intermédio do direito à livre determinação dos povos
indígenas como direito alicerce do bem viver desses povos, mesmo com a aquisição
da titularidade dos territórios que os povos indígenas habitam, é possível obter uma
efetiva proteção por parte do ente público, sem descurar do fato de que o Estado tem
357
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deveres a cumprir perante os direitos dos povos indígenas, internacionalmente
consagrados.
Nessa linha, essa perspectiva (posse dos povos indígenas X titularidade da
União) não altera o fato de que só os povos indígenas têm o poder de decidir, se devem
ou não permitir a entrada de terceiros em seus territórios, como a entrada de uma
empresa turística. É válido dizer que a conclusão contrária seria absurda, tendo em
vista que esses povos podem tomar as suas próprias decisões, com base no seu direito
à livre determinação, que inclui o direito de eles celebrarem como parte de um
contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas.
Para tanto, há possibilidade de os povos indígenas e a empresa turística
conviverem harmoniosamente. Na expressão “conviverem harmoniosamente” está
inserido o desenvolvimento de uma gestão sustentável e socialmente responsável. Esse
desenvolvimento não é nada fácil. Por exemplo, na região da Lapônia, na Suécia,
desenvolveu-se um sistema de gestão para preservar o ambiente natural e as tradições
culturais dos povos Saami, com o fito de assegurar a integridade de uma área
designada como Patrimônio Mundial, em 1996, mas o sistema concebido “foi
complexo, e o processo que levou a um plano de gestão coordenado foi longo, e agora
os vários interessados admitem que conhecer as necessidades e os objetivos uns dos
outros exigiu tempo”.358 Em suma, o desenvolvimento de uma gestão sustentável e
socialmente responsável deverá abrigar os conhecimentos tradicionais e os melhores
procedimentos técnicos disponibilizados.

6.2.1.2. A posse dos povos indígenas e a posse privada, regulada pelo direito civil

A posse dos povos indígenas sobre os seus territórios pode carregar
características do instituto jurídico da posse privada, regulada pelo direito civil, mas
aquela (posse dos povos indígenas) não deve ser confundida com esta (posse civil).
358
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Isso porque a posse dos povos indígenas fundamenta-se substancialmente
no direito indigenista, uma vez que:
“[...] sua posse extrapola da órbita puramente privada, porque não é e nunca
foi uma simples ocupação de terra para explorá-la, mas base de seu habitat,
no sentido ecológico de interação do conjunto de elementos naturais e
culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida humana.”359

A posse dos povos indígenas não se confunde com a posse civil. A posse
ora estudada tem por base o direito indigenista, isto é, os territórios dos povos
indígenas são fontes de bens ecológicos e culturais (para além de meros recursos
consumíveis) para a sobrevivência física e cultural desses povos, de importância
especial para a sua integridade cultural e para a integridade ecológica de seus habitats.
A teoria civilista considera a posse uma temática carregada de discussões
doutrinárias, principalmente, no tocante à sua natureza jurídica. Por um lado, a
doutrina aponta duas correntes, a que reconhece a posse como um mero fato e outra,
segundo a qual, em verdade, ela constitui um direito. Para Luiz da Cunha Gonçalves, a
posse pode ser considerada um
“poder de fato exercido por uma pessoa sobre uma cousa, normalmente
alheia ou pertencente a dono ignorado ou que não tem dono, relação tutelada
pela lei e em que se revela a intenção de exercer um direito por quem não é
titular dele, embora este direito não exista, nem tem que ser demonstrado.”360

Já para Orlando Gomes, a posse civil

“É um direito, como o reconhece, hoje, a maioria dos juristas, é preciso saber
se tem natureza de um direito real ou pessoal. [...], na posse, a sujeição da
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coisa à coisa é direta e imediata. Não há um sujeito passivo determinado. O
direito do possuidor se exerce erga omnes [...].”361

Enfim, a tese civilista majoritária defende a natureza da posse civil como
um direito, e não um fato, por ser “hoje inegável que a posse subsiste mesmo
dissociada da situação de fato que está na sua origem. Assim, a posse civil seria um
direito.”.362 Além de que, dentro da compreensão de posse civil, assume especial
relevância o fato de que este instituto jurídico é um instrumento jurídico-privado, que
se consubstancia no exercício de um ou mais dos poderes inerentes ao proprietário,
objetivando a utilização, o aproveitamento ou a exploração da res (coisa)
economicamente.363
Ao contrário disso, a posse dos povos indígenas não se consubstancia no
simples exercício de um ou mais dos poderes inerentes ao proprietário, a ponto de
objetivar a utilização, o aproveitamento ou a exploração da res (coisa)
economicamente.
Ela consubstancia-se em uma relação simbiótica entre a dimensão física e a
dimensão simbólica de território. Essa relação refere-se à dependência entre a
integridade física dos povos indígenas, que está associada às integridades espiritual e
psicológica, e a integridade ecológica de seus habitats. Verifica-se que, dentro dessa
relação, a posse dos povos indígenas configura-se, em verdade, em uma relação
antropológica que esses povos têm com os seus habitats.364 Essa posse, percebida
essencialmente no aspecto coletivo, não se relaciona com a simples ocupação e o
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desfrute econômico de um bem. Portanto, a posse aqui estudada não se trata de uma
mera prática reiterada de atos materiais voltados ao exercício de um ou mais dos
poderes inerentes ao proprietário.365
Concorda-se com Luís de Freitas Júnior sobre a distinção entre posse civil e
posse dos povos indígenas. Refere-se ele que a posse dos povos indígenas:
“não tem a sua proteção subordinada à existência de uma aparência com a
propriedade, nem mesmo se justifica por qualquer semelhança com posse
civil ou a ocupação geral. Busca-se permitir que a cultura, os costumes e a
organização social dos índios estabeleçam os contornos de sua posse. Logo,
por meio do modo de vida dos índios em seu habitat, ou seja, a
tradicionalidade de sua relação com a terra, pode-se dizer que uma terra está
na posse dos silvícolas”366

Não bastando isso, a posse civil pode ser verificada de forma direta ou
imediata por ser “aquela que é exercida por quem tem a coisa materialmente, havendo
poder físico imediato. Como possuidores diretos podem ser citados o locatário, o
depositário, o comodatário e o usufrutuário. ”367 Já a posse dos povos indígenas não é
exercida apenas por quem tem a coisa materialmente (poder físico imediato). Assim,
essa posse pode ser também configurada sobre uma determinada área em que inexista,
de fato, o poder físico imediato. Ou seja, a sua ocupação material e contínua.368
Em todo caso, se eles têm a posse sobre os seus territórios (e não a
propriedade, porque tais territórios estão no rol de bens pertencentes à União, ou seja,
são bens públicos), então é preciso também saber o que é que eles podem fazer ou não
com essa posse. Por exemplo, os povos indígenas podem cortar a vegetação toda para
vender para os turistas? Eles podem contaminar o solo? Ou, ainda, eles podem
contaminar o rio? Adiantando a posição defendida, pode-se dizer, desde já, que não.
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Defende-se a ideia de que os povos indígenas, como possuidores de boa-fé,
não devem responder pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa. Mas,
eles devem responder de forma subjetiva, já que a sua responsabilidade depende,
substancialmente, da comprovação da culpa em sentido amplo.
Nem mesmo a União, como proprietária vinculada ou reservada desses
territórios, pode deteriorar ou alterar a substância dos bens ecológicos ali existentes, já
que ela possui um domínio especial e limitado que implica a salvaguarda dos direitos
coletivos territoriais dos povos indígenas.
Os povos receptores do turismo, além do direito de usar, fruir e administrar
os territórios, que incluem os bens ecológicos ali existentes, têm o poder de
transformá-los, desde que não prejudiquem os limites genéricos representados pelos
deveres de não alterar a substância da coisa, ou o seu destino social, ecológico e
cultural.369
Para melhor entender os referidos apontamentos, o próximo tópico tratará
dos direitos dos povos indígenas como detentores usufrutuários.

6.2.1.3. Os povos indígenas e os direitos dos detentores usufrutuários
Os povos indígenas têm os direitos dos detentores usufrutuários. Como o
próprio nome alude, eles têm os atributos de usar (ou utilizar) e fruir (ou gozar) os
bens ecológicos existentes nos territórios. Eles ainda têm direitos à posse, ao uso, à
administração e à percepção dos frutos advindos do desenvolvimento socioeconômico
de tais bens, para além de uma mera exploração econômica.
Assim, os usufrutuários (isto é, os povos indígenas) têm direito aos frutos
naturais dos territórios, sem encargo de pagar as despesas de produção desses frutos.
Por exemplo, se um território ancestral possui um rio repleto de peixes, os povos
indígenas terão direito a pescá-los. Além de que não se pode cogitar a ideia de que os
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frutos naturais possam, em algum momento (como nos casos pendentes ao tempo em
que cessa o usufruto civil), pertencer à União, por esta deter o domínio da coisa.370
Se o usufruto civil é “direito que uma pessoa (nu-proprietária) outorga a
outra (usufrutuária), num espaço de tempo, para que esta extraia, de determinada
coisa (móvel ou imóvel), seus frutos, vantagens ou rendimentos, sem modificação de
sua essência ou finalidade,”371 então, ao contrário do que ocorre no instituto privado,
acredita-se que o usufruto indígena é um direito que a União (proprietária vinculada
ou reservada) outorga aos povos indígenas (usufrutuários), por tempo indeterminado,
que passa às suas futuras gerações (ou seja, pode exceder a vida dos usufrutuários),
para que estas aproveitem para bem viver, num contexto tradicional de seus habitats e
dos bens ali existentes, incluindo seus frutos, vantagens e até mesmo rendimentos, sem
modificação de sua essência ou de finalidades sociais, ecológicas e culturais.
Os povos indígenas, como usufrutuários, devem administrar, usar e gozar os
bens ecológicos ali existentes, deles se aproveitando para bem viver. Por isso, eles
devem velar pela preservação de suas substâncias, pois disso dependem as suas
integridades físicas, ecológicas e culturais.
Desse modo, eles têm “direito a manter o controle material sobre a coisa,
isto é, [...] [têm] direito à posse, podendo usar e desfrutar da coisa como lhe[s]
aprouver, desde que não sacrifique[m] a sua substância. [...] [têm] em suas mãos o
jus utendi e o jus fruendi. ” Mas, ao contrário do usufruto civil, a União, como
proprietária, não tem o atributo do jus disponendi, até porque, conforme recepciona a
Convenção n. 169 da OIT, os povos indígenas só podem ser transladados das terras
que ocupam nos casos excepcionais, e “quando o translado e o reassentamento desses
povos sejam considerados necessários, só poderão ser efetuados com o consentimento
dos mesmos, concedido livremente e com pleno conhecimento de causa [...]”.372
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No Brasil, conforme estabelece o artigo 231, parágrafo segundo, da
Constituição Federal de 1988, os povos indígenas têm o “direito à exclusividade do
usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras tradicionais”.
A exclusividade do usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas
terras tradicionais consiste, em verdade, em um direito real sobre a coisa alheia. Ou
seja, os povos indígenas têm direito à posse, ao uso e à percepção das riquezas e das
demais utilidades existentes nas referidas terras, assim como ao produto da exploração
econômica de tais riquezas e utilidades, que deve incluir os acessórios.
De igual forma, frisa-se que são inaplicáveis as normas de direito civil,
nomeadamente as normas de usufruto civil, na temática dos povos indígenas.
Nesse sentido, o usufruto de imóveis (isto é, os territórios dos povos
indígenas) não se constitui mediante registro no Cartório de Registro e Imóveis. Por
exemplo, sob a ótica brasileira, o usufruto indígena “decorre de norma estatal de
caráter constitucional (usufruto ex vi legis, ou melhor, ex vi constitutionae). ”373
O que deve ficar assentado é o fato de que o usufruto dos povos indígenas
deve decorrer de um enquadramento normativo de caráter público, com bases
indigenistas, que não se restringem a uma lógica estritamente privatista, econômica e
individualista da res (coisa).
No Brasil, a exclusividade do usufruto das riquezas naturais localizadas em
terras tradicionalmente ocupadas comporta exceções, conforme recepcionam os artigos
49, inciso XVI, 176, parágrafo primeiro, e 231, parágrafos terceiro e sexto, da
Constituição Federal de 1988. Esses artigos tratam, especificadamente, da exploração
e do aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo os potenciais energéticos, a
pesquisa e a lavra das riquezas minerais nessas terras. Nesse sentido, a exclusividade
do usufruto das riquezas localizadas em terras tradicionalmente ocupadas comporta
também outra exceção. Isto é, na forma de lei complementar, nos termos do artigo 231,
parágrafo sexto, da Constituição Federal de 1988, a exploração das riquezas naturais
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do solo, dos rios e dos lagos existentes em terras dos povos indígenas pode ser feita
por força de relevante interesse da União.
No entanto, ao contrário do que se assiste no direito brasileiro, no Estado
Democrático de Direito deve prevalecer o interesse do Direito e da sociedade. 374 Ou
melhor, diante do seu utilitarismo subjacente, o princípio da supremacia do interesse
público sobre o privado deve ganhar relevo prático, uma vez que em vez de um
“princípio abstrato de supremacia teríamos regras condicionais concretas de
prevalência”.375 Dessa maneira, as regras condicionais devem ser ditadas
essencialmente pela governança tradicional.
6.2.2. A operacionalização do processo

Antes mesmo de adentrar nas particularidades do contrato defendido, e para
um melhor e mais rigoroso enquadramento terminológico, considera-se fundamental
deixar acertada a compreensão sobre os serviços tradicionais-autônomos.
Apesar de a prestação dos serviços de turismo ser efetuada pela empresa
turística, respaldada pelos princípios da regularidade, da continuidade, da adequação e
dos demais princípios administrativos, os serviços de turismo são compreendidos, por
essência, como ações e práticas à disposição do desenvolvimento sustentável nos
territórios dos povos indígenas.
Assim, ao lado dos serviços de turismo existem outros tipos de serviços que
não se confundem com aqueles. Esses outros serviços, denominados pelo presente
estudo de serviços tradicionais-autônomos, acabam, diante de sua originalidade,
374
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complementando os serviços de turismo, contribuindo para a sua qualidade. Eles são
prestados pelos povos indígenas locais, o que inclui serviços relacionados com a
recreação, com a interpretação cultural e com a educação ambiental. Por exemplo,
serviços de excursões guiadas, serviços de educação tradicional e ambiental, serviços
culturais e artesanais, etc.

6.2.3. A compreensão sobre serviços tradicionais-autônomos

De antemão, é cabível deixar consignado que se rejeita liminarmente a
ideia de que a prestação de serviços tradicionais-autônomos se desenvolva no âmbito
de um contrato de trabalho. No sentido jurídico da expressão, opõe-se a esses serviços
serem prestados com a presença dos elementos básicos, sem os quais o trabalhador não
se qualifica como empregado, nem o tomador de serviço como empregador, isto é, os

“ditos essentialia negotii do contrato de trabalho – ou elementos categoriais
essenciais específicos do negócio jurídico correspondente ao contrato de
trabalho –, [que] envolvem: a) atividade realizada por pessoa física ou
natural; b) pessoalidade, ao menos em relação ao trabalhador; c)
habitualidade; d) onerosidade e, finalmente, e) subordinação.”376

Na conjectura dos elementos anteriormente citados, o elemento da
subordinação é aquele que denota maior preocupação no tocante à prestação de
serviços tradicionais-autônomos pelos povos indígenas, uma vez que, dentro do
elemento da subordinação, que é inerente ao contrato de trabalho, encontram-se os
“indícios de subordinação jurídica”.377 E tais indícios, também chamados de “traços
distintivos”,378 de fato não se consubstanciam na realidade aqui apresentada.
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A prestação desses serviços não se sujeita aos indícios de subordinação
jurídica como “a sujeição a horário de trabalho; a regularidade dos valores e dos
pagamentos; o local pertencente a quem se beneficia do serviço ou em local por tal
pessoa estabelecido; e a emissão de ordens diretas e pelo controle da prestação do
trabalhador”.379
De qualquer sorte, para melhor entender o que se defende cabe agora
estabelecer um viés interpretativo entre os referidos indícios de subordinação jurídica e
a realidade dos povos locais (prestadores de serviços tradicionais-autônomos).
6.2.3.1. O tempo de trabalho

Compete habitualmente a esses prestadores de serviços tradicionaisautônomos a liberdade para fixar o horário ou o momento (dias da semana ou do mês)
que prestarão tais serviços.
Assim, se houver um ritual noturno que seria interessante mostrar aos
turistas, em regra, a prestação de serviços tradicionais-autônomos à noite pode estar
disponível aos turistas, desde que se leve em conta a liberdade dos povos indígenas
receptores do turismo para determinar o horário ou o momento que prestarão tais
serviços. No entanto, a prestação de serviços tradicionais-autônomos à noite pode
comportar exceção, já que existem rituais tradicionais e sagrados impossíveis de serem
compartilhados com os turistas, por serem privativos aos próprios povos locais. Por
exemplo, os povos da praia da Coroa Vermelha, localizada ao sul do Estado da Bahia,
no Brasil, cultuam e fazem cerimônias para os antepassados no período noturno que
não podem ser mostrados a pessoas estranhas à comunidade, “porque tem que ter um
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segredo do ritual, o segredo é a segurança, um segredo é a resistência de nós como
área indígena.”.380
Sob o contexto do seu direito à livre determinação, do seu direito ao
consentimento livre, prévio e informado, do seu direito de participação nas ações de
desenvolvimento e dos demais direitos internos e internacionalmente reconhecidos,
eles têm o direito de definir suas próprias prioridades em um processo de
desenvolvimento que afeta as suas vidas. Por conta disso, os povos indígenas têm o
direito de decidir, se os turistas, de fato, podem ou não participar daquele evento
noturno, conforme as suas tradições e costumes.
Nessa linha, se compete habitualmente a esses prestadores de serviços
tradicionais-autônomos a liberdade para fixar o horário ou o momento (dias da semana
ou do mês) que prestarão tais serviços, então é aceitável defender a ideia de que esses
povos podem gerir o seu tempo, dizendo que durante um determinado período do ano
não querem receber turistas em seus territórios.
Uma preocupação a ser considerada pelos atores-chave do desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas é que as
visitas dos turistas não devem interferir no modo de vida dos povos receptores do
turismo, de modo a influenciar e remodelar as suas rotinas. Dessarte, é interessante a
feitura de um calendário de visitação. Este calendário será elaborado pelos povos
indígenas em conformidade com seus próprios procedimentos e será feito com base
nas atividades tradicionais da tribo, que incluem os festivais e outros momentos
importantes da comunidade que são passíveis de serem vistos. Não obstante, a
entidade pública reguladora deve assegurar que esses povos possam entender e ser
entendidos, proporcionando para isso, quando necessário, serviços de interpretação ou
outros meios adequados.381
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O calendário de visitação, em verdade, é uma programação fechada
(elaborada pelos povos indígenas, conforme os seus procedimentos e instituições), que
deve ser atendida pelos atores-chave do turismo de forma a respeitar as culturas locais.
Por tais razões, tal calendário deve ser objeto de ampla publicidade prévia, ser de fácil
compreensão e ser divulgado, preferencialmente, por meios de comunicação oficiais e
em jornais de circulação local, onde estão situados os povos indígenas. Dessa forma, é
imprescindível que o documento, divulgado de forma genérica e ampla, também seja
encaminhado especificamente às agências de turismo que têm contato direto com os
interessados na atividade turística. Ademais, as sanções referentes ao desrespeito do
calendário devem estar explicitadas no próprio documento, de forma a alertar e
persuadir as pessoas, para que não desrespeitem as datas permissivas da atividade
turística.
Em caso de desrespeito às datas dos calendários, os infratores, como turistas
isolados (fora de grupos organizados, que descobrem o caminho por eles mesmos),
deverão arcar com as consequências de seus atos. O leque de possibilidades
sancionatórias é imenso, podendo inclusive configurar crime penal e até mesmo
ambiental. Vê-se que há uma total compatibilidade de várias sanções de índole civil,
administrativa e penal. Na esfera administrava, exemplificativamente, há a
possibilidade de sanções, a depender da gravidade da conduta, que podem começar
pela simples advertência, passando pela impossibilidade temporária de frequentar
determinada localidade e podendo chegar à pena de multa e até mesmo a
impossibilidade definitiva de frequentar aquele território dos povos indígenas.
6.2.3.2. A forma de pagamento pelos serviços prestados
Em pontos anteriores foi demonstrado que esses povos não devem tão
somente tolerar (ou resistir tolerando) o desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo, muitas vezes, tendencialmente agressivo e fruto de uma relação de poder. Isto
é, tal desenvolvimento não deve ser apenas uma opção de sobrevivência material ou
meramente física. Ademais, diversamente do turismo de massas, como motor de
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desenvolvimento socioeconômico mercantilizado, o turismo nos territórios dos povos
indígenas, como motor de desenvolvimento socioeconômico – sustentável – pauta-se
em um modo alternativo de desenvolvimento, potencializando as qualidades turísticas
em prol dos próprios povos indígenas, minimizando os pontos fracos e as ameaças,
bem como maximizando os pontos fortes e as oportunidades desse tipo de
desenvolvimento.
Nessa linha de raciocínio, é perfeitamente cabível defender a criação e a
promoção

de

um

Fundo

Comunitário

e

Local

para

o

Desenvolvimento

Socioeconômico por meio do Turismo nos Territórios dos Povos Indígenas (FCLDT).
Vale dizer que os recursos do Fundo deverão ser aplicados prioritariamente em
projetos comunitários e locais que priorizarem a prestação de serviços tradicionaisautônomos.
O fato é que esse Fundo teria a função de arrecadar recursos, que se
destinariam a beneficiar socioeconomicamente os povos locais, sem se restringir a
meros pagamentos, que são estritamente utilitaristas. A prestação de serviços
tradicionais-autônomos voltaria para os próprios povos, coletivamente considerados.
6.2.3.3. O local em que se dá a prestação

Os povos indígenas que desempenham a prestação de serviços tradicionaisautônomos têm a liberdade para desenvolver sua atividade onde melhor lhes
convier.382
A liberdade que os povos indígenas têm para desenvolver sua atividade
onde melhor lhes convier repousa na ideia de que esses povos, conforme recepciona a
Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, têm o direito de praticar e
revitalizar suas tradições e costumes culturais de modo a atender a sua
autodeterminação. Isso inclui o seu “direito de manter, proteger e desenvolver as
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manifestações passadas, presentes e futuras de suas culturas, tais como sítios
arqueológicos e históricos, utensílios, desenhos, cerimônias, tecnologias, artes visuais
e interpretativas e literaturas.”.383
Nessa linha, pode-se também ressaltar que os turistas não podem ter acesso
a todos os locais, disponíveis ou não às práticas turísticas.
Em verdade, acredita-se que defender a livre movimentação de turistas nos
territórios dos povos indígenas parece ser um grave equívoco e até mesmo pode
constituir violação dos direitos e liberdades fundamentais dos povos locais. Ou
melhor, conforme recepciona a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, em
seu artigo 12, os povos indígenas têm o direito “[...] de manter e proteger seus lugares
religiosos e culturais e de ter acesso a estes de forma privada [...]”.384
Por conta disso, os serviços de turismo serão, em regra, prestados no seu
local real e só caberão exceções, caso os povos locais autorizem. Com efeito, a
entidade pública reguladora, com o seu poder de polícia administrativa, tem o dever de
condicionar a liberdade dos turistas mediante ações fiscalizadoras, preventivas e até
mesmo repressivas. Ou seja, o ente público deve impor coercitivamente aos turistas
um dever de abstenção (non facere).
Em face disso, a empresa de turismo − em conformidade com as regras de
conduta impostas pelos povos interessados, sob o respaldo do ente público − tem a
obrigação de adotar medidas restritivas para controlar o acesso dos turistas a certos
locais. Tais medidas restritivas incluem sinalização de informação ou regramento
interno que apresente mensagens educativas e até mesmo mensagens imperativas, com
proibições, interdições e regulamentações de conduta. Além disso, as medidas
restritivas têm o objetivo de promover a formação de turistas colaboradores.
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6.2.3.4. A prestação de modo independente

Os povos indígenas não estão à mercê dos desejos dos turistas. Ou melhor,
a prestação de seus serviços deverá atender ao modo de vida tradicional, de maneira a
interferir o mínimo possível na rotina diária desses povos. Diferentemente dos serviços
turísticos outorgados, os serviços tradicionais-autônomos são prestados pelos povos
locais de modo independente e sem interferências de terceiros.

6.2.3.5. O seguro obrigatório de responsabilidade civil

Conforme os pontos anteriormente aludidos, cabe ainda suscitar o seguinte
questionamento: se os turistas se sentirem lesados pela inobservância ou pela
deficiência no tocante à prestação de serviços tradicionais-autônomos, a quem
impende a responsabilidade de indenizá-los?
Objetivando responder a tal questionamento, justifica-se um estudo
orientado em torno do regime jurídico de seguro obrigatório de responsabilidade civil.
Os povos indígenas devem ser beneficiários de um seguro de danos
pessoais, por meio do qual a seguradora assume a responsabilidade de assegurar a vida
e a sua integridade física, o que deve incluir a assistência médica e medicamentos
necessários no caso de acidentes e doenças constatados durante e após a visitação dos
turistas.385 Não bastando isso, os povos receptores do turismo devem ainda celebrar
um seguro de responsabilidade civil que cubra o risco inerente à sua eventual
responsabilidade por fatos por si praticados, que sejam resultantes da inobservância ou
deficiência no tocante à prestação de serviços diferenciados.
Em verdade, a facultatividade decorrente da prestação de serviços
diferenciados (serviços tradicionais-autônomos) revela-se como um elemento
norteador, já que a não prestação desses serviços pelos povos indígenas poderá
385
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produzir danos aos turistas, principalmente pela criação de expectativa em torno de
tais serviços, muitas vezes utópica.
Por essa razão, defende-se a instituição do regime de responsabilidade
objetiva, independentemente de culpa dos agentes. Como dever principal, a seguradora
terá a obrigação de realizar a prestação a favor do segurado, uma vez que sobre o
segurado recaiu a obrigação de indenização por força do regime jurídico da
responsabilidade civil. Em todo caso, “a obrigação principal da seguradora é, de
facto, a cobertura do risco e não o pagamento da indemnização (que se apresenta,
naturalmente, como eventual), o que permite a classificação de qualquer contrato de
responsabilidade civil como um contrato oneroso”.386
O seguro obrigatório de responsabilidade civil por ações ou omissões
derivadas da prestação de serviços tradicionais-autônomos consiste em um contrato,
por meio do qual a Administração Pública − que deve estar ligada aos órgãos de tutela
do turismo em território dos povos indígenas − e a empresa turística, por serem os
tomadores do seguro, delegam a responsabilidade civil dos segurados, que são os
povos indígenas receptores do turismo, para uma empresa seguradora. Esta empresa
tem o dever de pagar a indenização eventualmente devida em troca de um pagamento
ou de um prêmio coberto pelos tomadores do seguro.
Para melhor entender o assunto ora preconizado é interessante e
exemplificativo citar a matéria relativa ao seguro obrigatório de responsabilidade civil
automóvel (Sorca), amparada normativamente pelo direito português e, pela primeira
vez, nas publicações do DL n. 165/75 e do DL n. 166/75, apesar de sua
obrigatoriedade ter sido verificada com o DL n. 408/79. Mas, hoje, tal matéria está
regulada em Portugal pelo Decreto-Lei n. 291/2007, de 21 de agosto.
O seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel consubstancia-se
em um contrato
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“Através do qual o tomador do seguro transfere a responsabilidade civil das
pessoas seguras resultante de acidentes de viação para uma empresa
Seguradora que se obriga a pagar a indemnização eventualmente devida
(cobertura do risco), em troca do pagamento de um prémio por parte do
tomador do seguro.”387

Em outras palavras, trata-se de um contrato obrigatório e a sua relação
jurídica contratual ocorre entre o tomador do seguro (que está obrigado a pagar o
prêmio do seguro) e a seguradora, que está obrigada a arcar com o pagamento da
indenização por responsabilidade civil do segurado.
Não obstante, a matéria relativa ao seguro obrigatório de responsabilidade
civil automóvel representa um bom exemplo a ser seguido, principalmente quando o
legislador português alude à natureza contratual desse seguro. Isso porque a natureza
do contrato de seguro de responsabilidade civil automóvel está intimamente ligada ao
seu objeto imediato.
Ou seja, o contrato de Sorca tem o objetivo de segurar a responsabilidade
civil dos segurados (os sujeitos que conduzem o veículo), em vez de segurar o veículo.
Conforme alerta Nuno Almeida de Araújo Sobreira, “o legislador recorre ao veículo
para obter um critério de referência para estabelecer a obrigação de segurar: está
obrigado a celebrar um contrato de SORCA quem puder ser responsabilizado por
acidente decorrente da condução de determinado tipo de veículo”.388
Pensando assim que se defende o seguro obrigatório de responsabilidade
civil por ações ou omissões derivadas da prestação de serviços tradicionaisautônomos. Esse seguro tem o intuito de segurar os povos indígenas receptores do
turismo que, por ação ou omissão, têm a obrigação de indenizar outrem por força do
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regime jurídico da responsabilidade civil. Vê-se que os serviços prestados pelos povos
indígenas são apenas um critério de referência para estabelecer a obrigação de segurar.
Objetivando reparar os eventuais danos resultantes da inobservância ou da
deficiência no tocante à prestação desses serviços, defende-se também a criação de um
Fundo de Garantia de Serviços que objetive responder solidariamente pelo pagamento
dos créditos de turistas, decorrentes do não cumprimento de serviços tradicionaisautônomos. Em Portugal, por exemplo, o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo
(FGVT) foi criado para responder solidariamente pelo pagamento dos créditos de
consumidores, decorrentes do não cumprimento de serviços contratados às agências de
viagens e turismo.389
6.2.4. O contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos
indígenas
O contrato apresenta-se, hoje, como uma “categoria geral do direito;
impõe-se como um conceito ou instituto central da ordem jurídica no seu conjunto,
revelando-se um mecanismo suscetível de ser utilizado com vista à produção de
qualquer efeito jurídico.”390 Por conseguinte, ele constitui um instrumento “para
constituir e disciplinar relações jurídicas de natureza muito diferente, quer na área do
direito privado (civil, comercial, laboral), quer no campo do direito público
(constitucional, fiscal, económico e administrativo) [...]”.391

De modo abrangente, ele pode ser entendido
“por uma relação jurídica formada por um acordo de vontades, em que as
partes se obrigam reciprocamente a prestações concebidas como
contrapostas e de tal sorte que nenhum dos contratantes pode unilateralmente
alterar ou extinguir o que resulta da avença. Daí o dizer-se que o contrato é
389

Artigo 31 do Decreto-Lei português n. 61/2011.

390

GONÇALVES, Pedro Costa. Direito dos contratos públicos. Coimbra: Almedina, 2016, p. 12.

391

Ibidem, p. 12.
257

uma forma de composição pacífica de interesses e que faz lei entre as
partes.”392

Nessa linha, o contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios
dos povos indígenas, como qualquer outro contrato, pode ser compreendido como o
acordo vinculativo, estabelecido sobre duas ou mais declarações de vontade, que
desencadeará a produção de efeitos, repercutindo na esfera jurídica das partes.393
Deve-se observar, todavia, que essa figura contratual tem peculiaridades.
Para já, merecem ser identificadas aquelas relacionadas ao tipo de sujeitos e ao tipo de
objeto.
Quanto ao tipo de sujeitos, o contrato em questão caracteriza-se por ser um
vínculo jurídico formado por um acordo de vontade entre o ente público, os povos
indígenas e a empresa turística. Esse contrato está, pois, sujeito a uma relação jurídica
trilateral. Ou melhor, só se defende tal contrato, se os povos indígenas receptores do
turismo compuserem a relação jurídica contratual. Desse modo, a entidade pública, os
povos indígenas e a empresa turística formam a relação jurídica contratual. Essa
relação acaba por produzir efeitos que irão repercutir na esfera jurídica das partes
envolvidas.394 Trata-se de um ato jurídico trilateral, na acepção de que se forma a
partir da declaração de vontade, usualmente, de três partes. Ou seja, essa figura
contratual não se pauta em um contrato bilateral, tradicionalmente observado pela
teoria clássica dos contratos. Essa renovada relação alarga, portanto, invariavelmente,
o seu campo de aplicação, e modifica, por essência, o regime tradicional do
contrato.395
Conforme alude Filipa Urbano Calvão, frisa-se que
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“Precisamente, a noção de que permanece no tempo uma relação jurídica
entre dois ou mais sujeitos, relação essa baseada numa factualidade que
naturalmente vai sofrendo mutações com o decurso daquele, constitui
fundamento bastante para a adaptação das regras inicialmente fixadas para
aquela relação. A contextualização dos efeitos jurídicos na relação jurídica
administrativa torna, portanto, evidente que a repercussão do tempo sobre o
interesse público, que especificamente está a ser prosseguido com a emissão
de um acto ou celebração de um contrato, implique a alteração dos próprios
efeitos destes.”396

Assim, na perspectiva da temática ora analisada, a atuação do ente público
tem por missão definir o direito no caso concreto de modo à regular a relação jurídica.
Esta regulação jurídica impõe-se a “função estabilizadora, por imperativo de segurança
jurídica e de protecção dos direitos subjectivos dos particulares.”397
Quanto ao tipo de objeto, o contrato de concessão de serviços turísticos nos
territórios dos povos indígenas envolve a prestação de serviços turísticos. Sob a ótica
do princípio concorrencial, a prestação de serviços turísticos assenta-se em um título
contratual. Assim, o contrato envolve a organização, o funcionamento e o
financiamento, ou seja, o modo de gestão de forma sustentável para prestação de
serviços turísticos.
A empresa turística assume uma obrigação de resultado, uma vez que ela
deve prestar os seus serviços de modo a atender a política de qualidade e os objetivos
de qualidade do plano ecoculturalmente adequado, conforme explicado no início desse
capítulo. A empresa turística está vinculada a uma missão, isto é, prestar os serviços
turísticos de forma sustentável. Sendo que a expressão “de forma sustentável”
significar atingir a política de qualidade e os objetivos de qualidade do plano
ecoculturalmente adequado. Insere-se, sobremaneira, nessa missão a salvaguarda dos
destinos turísticos (territórios dos povos indígenas), e tudo que está inserido nele, que
396
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está no rol de bens pertencentes à União. Isso inclui a utilização racional dos bens
ecológicos e dos bens culturais ali existentes e afetos à prestação de serviços turísticos.
De fato, a preservação, o respeito e o fortalecimento da autenticidade dos bens
culturais, que implicam, necessariamente, a utilização racional dos bens ecológicos,
são objetivos a serem almejados pela empresa turística num contexto de
desenvolvimento ecoculturalmente adequado.
Levando em conta o defendido no capítulo 5 do presente estudo, os povos
indígenas podem convencionar o uso, aproveitamento e desfrute de determinados bens
culturais, restritos a uma determinada área previamente delimitada, a fim de não
envolver os locais sagrados ou outros locais restritos a pessoas estranhas à
comunidade. Eles podem determinar que alguma prática turística não seja permitida,
por trazer, por exemplo, risco de perturbação a um bem ecológico tradicionalmente
especial, como uma planta de utilidade terapêutica ou medicinal. Pensando assim, a
contratualização nos territórios dos povos indígenas liberaria esses povos para suas
funções mais nobres, como aquelas direcionadas à preservação em si e ao
monitoramento, uma vez que esses povos não estariam atrelados a prestar serviços
turísticos de forma contínua.
É sobremaneira importante deixar consignado que os povos indígenas
influenciados por esse tipo de desenvolvimento não devem ficar à mercê dos desejos
dos turistas, de modo a modificarem a sua própria rotina diária. E que esses povos não
são meros objetos de exploração. Isto é, não são atrativos turísticos! Ou melhor,
utilizando as palavras de Immanuel Kant, “as pessoas devem ser tratadas como fins
em si próprias e não como objetos para atingir um determinado fim”.398 Dessa
maneira, os povos receptores do turismo são verdadeiros protagonistas e partes
envolvidas no contrato.
De fato, o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas não pode e nem deve ser visto pelos povos afetados
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como um mal menor, que se tolera, mas não se estimula, nem pode ser resultante de
qualquer estado de necessidade. Isso significa que o respectivo contrato deve deixar
pré-estabelecido que esses povos detenham, invariavelmente, todas as faculdades
relacionadas à cogestão, à fiscalização e ao próprio controle. Além de que os povos
indígenas receptores do turismo têm o direito de exigir medidas de proteção, quer em
face do ente estatal, quer em face da própria empresa turística, responsável
contratualmente por prestar serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas.
O desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo desperta o
interesse dos povos, mas também fomenta preocupações dos povos indígenas e
daqueles que têm por missão conduzir a sociedade por caminhos mais sustentáveis.
Por isso, torna-se crucial que esse tipo de desenvolvimento seja modelo de boas
práticas, focado em direitos e em uma abordagem, em essência, ecoculturalmente
adequada.399 Portanto, a contratualização nos territórios dos povos indígenas pode
contribuir para que um território de acolhimento do turismo seja um centro de
excelência que reflita o respeito e a valorização das comunidades que ali vivem, bem
como dos bens ali encontrados.
Nesse contexto, a experiência técnica da empresa turística, que inclui as
agências vendedoras de viagens e as operadoras turísticas, no que diz respeito à
prestação de serviços de turismo, é um diferencial em relação aos administradores
públicos, muitas vezes, com suas políticas, seus planos e suas estratégias de
abordagens clássicas e emperradas, e em relação aos próprios povos indígenas que, de
modo abrangente, são inexperientes nessa área, pois têm os “saberes transversais e
não estritamente científicos”.400 Tais saberes são, hoje, muito valiosos diante da crise
ética que se vivencia e, por isso, os saberes transversais e não estritamente científicos
devem ser sabiamente utilizados.
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Ao contrário dos modelos convencionais, impostos de cima para baixo, a
proposta que se defende é mais adequada e mais estratégica no que tange ao objetivo
geral almejado, uma vez que o referido contrato é um instrumento de abertura a
diferentes modos de gestão. Trata-se de assegurar uma cogestão ou uma comunicação,
um diálogo de mão dupla com os povos receptores do turismo, que não devem estar
envolvidos com a gestão dos serviços turísticos corriqueiros.401
Acontece que a proposta defendida pode contribuir, e muito, para evitar
equívocos dispendiosos como o desenvolvimento de um plano insuficiente,
inadequado ou inacabado.
Todavia, o termo de consentimento livre, prévio e informado deverá ser
observado pelos povos indígenas para que, de fato, a decisão de contratar formalize-se
por meio de um conjunto de outras decisões procedimentais ou instrumentais. Por
conseguinte, exige-se a publicitação da decisão de contratar, exteriorizada pelo termo
de consentimento livre, prévio e informado. Assim, o ato que determina o início do
procedimento constitui o termo de consentimento livre, prévio e informado, devendo
ser exteriorizado, de modo a consagrar a sua legalidade pelas partes interessadas. A
necessidade de divulgação do respectivo termo em um anúncio publicado no diário
nacional ou jornal oficial, e ainda em plataformas eletrônicas, destaca-se a premência
de divulgação do termo de consentimento livre, prévio e informado entre os
envolvidos e afetados pelas práticas turísticas.
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6.2.5. O termo de consentimento livre, prévio e informado e a observância ao
direito dos povos indígenas ao consentimento livre, prévio e informado
Para melhor compreender o termo de consentimento livre, prévio e
informado, o presente tópico objetiva analisar, num primeiro momento, o conteúdo do
direito dos povos indígenas ao consentimento livre, prévio e informado, formalmente
recepcionado nos documentos internacionais como um direito e, para além disso,
como um direito garantidor de efetividade dos demais direitos reconhecidos aos povos
indígenas, nos níveis internacional e interno.

O direito ao consentimento livre, prévio e informado representa,
indubitavelmente, um direito garantidor
“De realização de um diálogo intercultural entre os povos indígenas e outras
comunidades tradicionais com outros segmentos das sociedades nacionais e
internacional, e de que depende, em grande parte, a legitimidade e
efetividade da proteção jurídica que lhes é conferida pelos Estados.”402

Logo, esse direito denota peculiar importância, quando se estuda o
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas e, em especial, quando se estuda o denominado termo de consentimento
livre, prévio e informado.
Em verdade, a observância do direito ao consentimento prévio, livre e
informado contribui significativamente para salvaguardar as integridades ecológica e
cultural dos povos indígenas, em particular dos povos indígenas receptores do turismo.
Essa assertiva é referendada pela Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas,
que recepciona em seu texto normativo internacional o direito dos povos indígenas de
terem controle dos acontecimentos que os afetam. Para esse efeito, a concretização,
402
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que impende aos Estados partes, do direito ao consentimento livre, prévio e informado
é essencial.403 Nessa esteira, a Convenção n. 169 da OIT não deixou de reconhecer o
direito ora estudado, uma vez que recepciona em seu corpo normativo os direitos dos
povos indígenas à participação e à consulta livre, prévia e fundamentada.
Assim, o principal objetivo de assegurar o consentimento livre, prévio e
informado nesse tipo de desenvolvimento é estabelecer um efetivo diálogo entre os
povos indígenas afetados pelas práticas turísticas e a empresa de turismo, de modo a
garantir que estes povos obtenham todas as informações para a tomada de decisão
sobre os assuntos relacionados com a atividade turística.
As características estruturais do direito ao consentimento merecem
ponderação, a saber: consentimento livre; consentimento prévio; e consentimento
informado. Tais características serão especificadamente comentadas de modo a atender
ao contexto do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios
dos povos indígenas. E o esclarecimento das características do consentimento, com a
identificação de seus elementos básicos, possibilita a operacionalização do contrato
ora estudado.
Registra-se, em primeiro lugar, que a vontade dos povos indígenas,
corolário de seu direito à livre determinação (direito alicerce dos povos indígenas),
deve ser livre. Desse modo, o consentimento só pode acontecer se existir uma livre
vontade, de modo a concordar e conceder aprovação a alguém. O que implica ainda
dizer que a livre vontade deve dar-se sem coerção, intimidação, manipulação, ameaça
ou suborno. Para tanto, em segundo lugar, o consentimento livre dos povos indígenas
deve ser observado previamente, ou seja, antes do início de qualquer atividade que
possa afetá-los. Por exemplo, o consentimento deve ser prévio em caso de prospecção
ou exploração dos recursos existentes em seus territórios.404 Em todo caso, o
consentimento deve ser prévio, sempre que se apresentem planos, programas e
políticas, ou ainda propostas de medidas legislativas, que possam afetar os povos
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indígenas. E, por fim, em terceiro lugar, o consentimento é respaldado pela
característica da informação. Ou seja, os povos indígenas devem ser informados em
uma linguagem cultural e de fácil entendimento.
Os requisitos da informação deverão ser detalhadamente considerados. Para
que os povos indígenas deem o seu consentimento sobre um determinado plano,
programa ou política, ou ainda sobre propostas de medidas legislativas que possam
afetá-los, exigem-se informações sobre a natureza, o âmbito de incidência (isto é, áreas
que serão afetadas) e a duração da atividade a ser consentida. Os sujeitos que querem
receber o consentimento dos povos indígenas (por exemplo, as empresas turísticas) são
responsáveis pela prestação segura de suas atividades. Eles devem determinar se as
suas atividades não afetam de forma adversa a saúde humana dos povos locais e o
ambiente de acolhimento. Essa exigência é realizada com base em informações reais e
palpáveis, ou seja, informações que possam ser justificadas do ponto de vista técnico e
científico.
Ainda no contexto dos requisitos da informação, exige-se que os sujeitos
que querem receber o consentimento dos povos indígenas preparem um dossiê de
registro. O dossiê de registro é formado por um dossiê ou relatório técnico, que inclui
um relatório de segurança ambiental. Este dossiê deve ser informado aos povos locais
em uma linguagem culturalmente adequada e de fácil entendimento. Conjuntamente, a
entidade pública reguladora da atividade de turismo em territórios dos povos indígenas
deve avaliar todos os dados disponíveis e fornecidos pelos referidos sujeitos. E, se este
dossiê não for adequado para satisfazer à exigência de os povos indígenas serem
adequadamente informados, a entidade pública deverá exigir dados complementares.
Assim, o termo de consentimento livre, prévio e informado para o
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo deverá ser observado pelos
povos afetados pelas práticas de turismo. Essa observação deverá dar-se
obrigatoriamente antes do processo de formalização do referido contrato. O que deve
ficar claro é que, diante de medidas legislativas e administrativas suscetíveis de afetálos, esses povos e, em particular, as suas instituições representativas, deverão ser
previamente consultados por meio de procedimentos adequados. Além de que eles
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deverão ser consultados sem manipulação, interferência, nem coerção externa, tendo
acesso prévio à informação sobre a amplitude do plano de desenvolvimento, incluindo
o contrato ora defendido.
Os povos indígenas, afetados pelas práticas turísticas devem ser
suficientemente esclarecidos. Ou melhor, eles deverão ser esclarecidos no tocante a
todos os detalhes do contrato. Para entender melhor os detalhes desse termo de
consentimento e levando em conta a sua relevância para o presente estudo, há
necessidade de quatro importantes procedimentos:
(1) a empresa de turismo deve obter a autorização de todos os povos
atingidos,

nomeadamente

das

instituições

representativas,

envolvendo

os

representantes dos povos indígenas, como o chefe da tribo ou cacique, de modo a
atender às suas regras consuetudinárias, suas práticas, seus procedimentos específicos
e suas instituições específicas;
(2) a obtenção de autorização, operacionalizada por meio desse termo de
consentimento, deve ser abalizada, previamente, por discussões comunitárias, com
base em informações para a tomada de decisão. Estas informações deverão ser dadas
pela empresa de turismo em território dos povos indígenas, de modo apropriado,
podendo ser escritas ou orais (em linguagem acessível à cultura local). Nesse sentido,
concorda-se com Anne Perroult sobre os requisitos da informação. Refere-se ela,
“As informações relevantes pressupõem a divulgação dos objetivos
propostos pela pesquisa ou investigação, quais as consequências ou efeitos
previsíveis no âmbito social, econômico e ambiental para a comunidade
local; o potencial para aplicações comerciais, quantidade do recurso
procurado, a duração da atividade e a área geográfica específica da
prospecção; divulgação das informações financeiras e jurídicas, origem do
dinheiro a ser aplicado, responsáveis pelo gerenciamento da atividade, quais
os benefícios a serem compartilhados e de que modo; divulgação de
impactos ambientais e outros sobre a atividade local; divulgação de
atividades anteriores do interessado no acesso, incluindo a descrição de
eventual plano de consentimento anterior, cumprimento de seus objetivos,
efeitos sobre a comunidade etc.”405
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Os requisitos da informação pressupõem: (I) a divulgação dos objetivos
propostos pela empresa de turismo, que incluem os efeitos previsíveis no âmbito
social, econômico e ambiental para os povos locais; (II) a determinação dos bens
culturais dos povos indígenas procurados ou afetados; (III) a duração da atividade, de
modo a atender ao calendário de visitação; (IV) a determinação da área geográfica
específica ou real das práticas turísticas; e (V) a divulgação das informações
financeiras e jurídicas.
(3) o consentimento livre, prévio e informado deve ser contemplado em
todo o processo de desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas, ou seja, ao longo de todo o planejamento, passando
pelas etapas de concepção, implementação e monitoramento do desenvolvimento.
(4) por fim, eles têm o direito de decidir se devem ou não, desenvolver-se
por meio do turismo. Se esses povos consentirem a prática do turismo nos territórios
ancestrais, incluindo a prestação de serviços turísticos por terceiros, depois da
concepção do dossiê de registro pela empresa turística, o ente público deverá formular
um relatório claro e objetivo, contendo os seguintes itens: o resultado do processo de
consulta livre, prévia e informada aos povos locais; as medidas adicionais exigidas
pelos próprios povos, incluindo modificações no desenho do plano, num contexto de
governança tradicional; e as recomendações feitas por esses povos, para que eles
participem ativamente de todos os procedimentos que envolvam esse tipo de
desenvolvimento.406
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267

Nessa linha, concorda-se inteiramente com Doris Farget sobre a
interdependência, que de fato existe, entre utilização do território, modo de vida e
proteção ambiental. Para ela, “as noções de utilização, modo de vida e proteção
ambiental estão relacionadas umas às outras. Elas mantêm uma relação de
dependência, enquanto a lei estadual, muitas vezes, legisla sobre estas três dimensões
de forma setorizada”.407 Dessa forma, dentro da expressão “noções de utilização” está
a necessidade de uma partilha de benefícios para uso, aproveitamento e desfrute de
bens culturais ali existentes e afetos as práticas turísticas, conforme explicado no
capítulo 5 do presente estudo.
Assim, o ente público assegurará o envolvimento das lideranças formadas
por representantes dos povos indígenas e das demais organizações da sociedade civil
durante todos os procedimentos de aprovação do contrato. Mas, tal envolvimento não
eximirá o dever que as autoridades públicas têm de avaliar criticamente a idoneidade
dos responsáveis pelas atividades turísticas, bem como a idoneidade e a experiência
dos profissionais do turismo que dirigem efetivamente a empresa de turismo
potencialmente escolhida para ser parte do contrato. O ente público deve preocupar-se
em colher todas as informações respeitantes à idoneidade dos profissionais do turismo,
objetivando a feitura de um contrato e de avaliação monitorada e constante do
cumprimento das condições de exercício dos serviços.408 Também cabe às autoridades
públicas o dever de rescindir o contrato, se a empresa de turismo deixar de prestar os
monitoramento e avaliação do projeto; e (e) qualquer acordo formal alcançado com as Comunidades
de Povos Indígenas e/ou Organizações dos Povos Indígenas”. (BANCO MUNDIAL. Manual de
Operações do Banco Mundial para Povos Indígenas – Políticas Operacionais. OP 4.10. ago. 2005, p.
4).
407
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instances interaméricaines et des requérants autochtones revendiquant leur droit au territoire. Vertigo,
v. 22, sept. 2015. (Tradução nossa).
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Tais observações seguem a linha de entendimento da Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu

e do Conselho de 15 de maio de 2014, relativo aos mercados de instrumentos financeiros, e que altera
a Diretiva 2002/92/CE; a Diretiva 2011/61/UE prevê um tópico sobre “consulta previamente a uma
autorização”.
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serviços turísticos de modo a atender a política de qualidade e os objetivos de
qualidade, recepcionados pelo plano de desenvolvimento ecoculturalmente adequado,
majorando os pontos fracos e as ameaças do desenvolvimento socioeconômico por
meio do turismo.
Desse modo, frisa-se, esses povos têm o pleno direito de não autorizar esse
tipo de desenvolvimento, uma vez que eles têm o direito de definir suas próprias
prioridades num processo de desenvolvimento que afeta as suas vidas. Ou seja, quanto
aos efeitos da decisão do pedido de autorização com conteúdo desfavorável, entendese que essa decisão será vinculativa para os outros atores-chave envolvidos nas
práticas turísticas, inclusive a entidade pública. Defende-se que essa decisão deve ser
vinculativa para que os povos indígenas sejam vistos de fato como atores-chave desse
tipo de desenvolvimento, respaldando o seu direito à livre determinação, o seu direito
ao consentimento livre, prévio e informado, o seu direito de participação nas ações de
desenvolvimento e os demais direitos internacionalmente reconhecidos.
A decisão vinculativa para os outros atores-chave envolvidos nas práticas
turísticas, inclusive a entidade pública, é um diferencial do plano ecoculturalmente
adequado. Convencionalmente, muitos países estabelecem regramentos específicos e
oficiais para a aprovação de planos, políticas e programas setoriais de
desenvolvimento que afetam esses povos, que às vezes incluem um processo de
aprovação informal, que envolve a participação das comunidades atingidas por tais
estratégias. Todavia, o presente estudo não segue essa linha de abordagem
convencional. O desenvolvimento de um processo de aprovação deve ser observado
antes mesmo da feitura do contrato e, só depois, o contrato deverá ser formalizado.
É imprescindível, por derradeiro, perceber que nessa fase o processo de
aprovação não é composto por um processo de aprovação informal. Isso porque deve
haver um processo amplo de aprovação, independentemente de ser formal ou não, no
qual a participação dos povos receptores do turismo é essencial.
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6.2.6. A natureza jurídica pública do contrato de concessão de serviços turísticos
nos territórios dos povos indígenas

É mister deixar consignado, de modo geral, que para quem entende que a
concessão é um contrato de direito privado, entre a Administração Pública e o
concessionário, o regime jurídico aplicável é o do direito comum, tal como ocorre com
os contratos celebrados entre particulares.
Há os que sustentem a natureza jurídica mista do contrato celebrado entre o
concessionário e a Administração Pública, parcialmente sujeito às regras de direito
privado, no que diz respeito ao aspecto econômico-financeiro e parcialmente sujeito às
regras de direito público, em relação à organização e ao fundamento do serviço
público concedido. Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello entende que a
natureza jurídica das concessões de serviços públicos é mista, composta de uma
relação jurídica complexa formada por um ato-regulamentar, um ato-condição e um
contrato. O ato-regulamentar é praticado pelo Estado para fixar, de maneira unilateral,
as condições e o modo de prestação do serviço concedido ao particular. Já o atocondição é praticado pelo concessionário que, voluntariamente, deseja vincular-se à
situação jurídica objetiva estabelecida pelo Poder Público. O contrato garante a
equação econômico-financeira, resguardando os legítimos objetivos de lucro do
concessionário.409
Não obstante, entende-se ser a concessão típico contrato de direito público,
submetido ao regime jurídico publicístico, derrogatório e exorbitante do direito
comum. Pensando assim e levando em conta o contexto particularizado do contrato de
concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas, torna-se pertinente
saber, neste momento, se o contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios
dos povos indígenas constitui ou não um contrato de natureza pública.
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BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 26 ed. São Paulo:

Malheiros, 2009, p. 706-708.
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O contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos
indígenas é uma figura contratual que tem sujeitos legítimos e específicos. É
obrigatório que os sujeitos do contrato sejam, por um lado, o ente público e os povos
indígenas, e, por outro lado, a empresa turística. Na linha de Maria João Estorninho,
verifica-se que uma das partes interessadas do contrato constitui o ente público e, por
isso, é perfeitamente aceitável que “o contencioso do contrato pertença à jurisdição
administrativa, encontrando-se basilado do ponto de vista substantivo e do ponto de
vista procedimental a regras jurídico-públicas.”.410
Nesse sentido, de acordo com o conceito de contratos públicos previsto pelo
Código dos Contratos Públicos de âmbito português, especificadamente no n. 2 do
artigo 1º, sob a ordem jurídica portuguesa, os contratos públicos são todas e quaisquer
relações jurídicas em que uma das partes seja uma entidade adjudicante.411 Dessa
forma, o referido Código traz uma previsão abrangente que coloca o ente público
como “primeiro dos sujeitos da relação jurídica, a pessoa colectiva – ou então (...) o
agrupamento de pessoas colectivas – no interesse de quem o procedimento de
contratação é lançado e que será a parte pública, digamos assim, no contrato a celebrar
no seu termo.”412
Por vezes, entende-se que não é apenas o fato de o ente público figurar
como parte interessada do contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios
dos povos indígenas que o transforma em um contrato fundamentado sob as regras
jurídico-públicas.
Apesar de saber que o contrato nos territórios dos povos indígenas, como
qualquer outra figura contratual, tão somente se perfaz, se as partes interessadas
concordarem com a sua celebração, é bem verdade que, uma vez externada a decisão
de contratar por meio do termo de consentimento livre, prévio e informado, bem como
410

ESTORNINHO, Maria João. O contrato administrativo: uma instituição do direito administrativo

do nosso tempo. Coimbra: Almedina, 2002, p.56.
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dos demais procedimentos de adjudicação, são atribuídas ao ente público − com
justificativa na supremacia do interesse público, notadamente dos interesses e das
necessidades encontrados nos territórios dos povos indígenas (como bem público),
envolvendo os bens culturais e ecológicos ali existentes – e são atribuídas também
aos povos indígenas receptores do turismo, de acordo com o seu direito à livre
determinação, prerrogativas especiais que colocam o ente público e os povos
indígenas em um nível diferenciado e superior, se comparado com a empresa turística.
Ao contrário do tradicionalmente adotado e legalmente previsto na ordem
jurídica brasileira que se vê que entre as anuências do contrato público, destacar-se-ia
a possibilidade de a Administração ‘instabilizar’ o vínculo, seja alterando
unilateralmente o que fora pactuado a respeito das obrigações do contratante, seja
mesmo extinguindo unilateralmente esse vínculo,413 pode-se defender a ideia de que se
o respectivo contrato é uma espécie de contrato público,414 vê-se que entre as
anuências desse contrato, destacar-se-ia a possibilidade não só de a Administração,
mas também de os povos indígenas instabilizarem o vínculo, sejam alterando o que
fora pactuado a respeito das obrigações do contratante, seja mesmo extinguindo
conjuntamente esse vínculo.”415
Ora, tal contrato pauta-se, sobretudo, na possibilidade de o ente público, sob
a indeclinável participação ativa, anuência e respaldo dos povos indígenas, instabilizar
o vínculo jurídico que se encerra no presente contrato, alterando o que fora pactuado
no tocante às obrigações do contratante, e até mesmo extinguindo o vínculo. Em
decorrência disso, o ente público e os povos indígenas – respeitado o objeto do
contrato – podem exigir alterações nas prestações devidas pela empresa turística em
função dos interesses e das necessidades ali envolvidos.
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O fato é que deve ficar perfeitamente claro que a prevalência do ente
público como regulador e assegurador de direitos e interesses públicos, como a
proteção do território afetado pelas práticas turísticas, deve fazer-se presente e, no caso
do contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas, a
participação ativa, anuência e respaldo dos povos indígenas parecem ser essenciais.
Para melhor entender que a concessão de serviços turísticos nos territórios
dos povos indígenas é um contrato submetido ao regime jurídico publicístico,
derrogatório e exorbitante do direito comum, mostra-se importante explicar que o
respectivo contrato é um contrato atípico e de cariz concessório.
No entanto, antes de cumprir tal desiderato e como forma de robustecer o
presente capítulo, vê-se importante adentrar em temáticas fulcrais sobre a concessão de
serviços públicos.

6.2.6.1. A concessão de serviços públicos como contrato administrativo

O contrato expressa uma relação formada pelo acordo de duas ou mais
vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinada a estabelecer uma
regulamentação de interesse entre as partes, que se obrigam reciprocamente a
prestações concebidas como contrapostas, com o escopo de adquirir, modificar ou
extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. Segundo Maria Helena Diniz:
“O contrato repousa na ideia de um pressuposto de fato querido pelos
contratantes e reconhecido pela norma jurídica como base do efeito jurídico
perseguido. Seu fundamento é a vontade humana [...] seu efeito é a criação,
modificação ou extinção de direitos e obrigações, ou melhor, de vínculos
jurídicos de caráter patrimonial.”416
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Segundo a teoria geral do direito, que se aplica aos contratos da
administração417-418, a existência de acordo de duas ou mais vontades, a existência de
interesses e finalidades contrapostos, a produção de efeitos jurídicos para ambas as
partes419 e a existência de conteúdo patrimonial na relação jurídica são características
de todos os contratos, sejam eles de direito privado ou público. Como alerta Edmir
Netto de Araújo:
“Caso esse acordo seja de vontades opostas (e não paralelas, como nos
convênios ou consórcios), criando obrigações recíprocas (e, portanto,
sinalagmáticas), cujas prestações sejam intrinsecamente equivalentes (e,
portanto, comutativas), sendo tal acordo obviamente consensual e realizado
intuito personae, estaremos diante de negócio jurídico denominado contrato.
E, na hipótese de que tal contrato envolva objeto e finalidades públicos,
celebrado pela Administração por seu agente competente, após o devido
procedimento legal, e contenha explícita ou implicitamente cláusulas
exorbitantes do direito comum (que preferimos chamar de cláusulas “de
prerrogativa”), que o submetam a regime jurídico de Direito Administrativo,
firmando a supremacia da Administração na relação jurídica, quando
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prevalece o interesse público, sob certas condições, sobre o particular, esse
será um contrato administrativo.”420

Esses pressupostos também se aplicam às concessões de serviços públicos,
como registra Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao afirmar ser a concessão contrato
administrativo sujeito ao regime jurídico de direito público, no qual estão presentes
todas as características de um contrato: acordo de vontades sobre determinado objeto,
interesses contraditórios e reciprocamente condicionantes e efeitos jurídicos que se
irradiam sobre as partes.421
A concessão de serviços públicos reveste-se da roupagem de negócio
jurídico administrativo, razão pela qual exige a convergência, em acordo ou consenso,
de duas manifestações de vontade, que visam produzir efeitos jurídicos desejados pelas
partes, gerando uma relação jurídica nova, na forma prescrita ou admitida pelo
ordenamento jurídico, para atribuir as consequências jurídicas desejadas às declarações
emitidas.422
Não há concessão se faltar a manifestação de vontade das partes. A
manifestação da vontade do particular opera-se com a apresentação de sua proposta,
nos termos das estipulações constantes do edital. De outro lado, as estipulações
constantes do edital são formuladas de maneira unilateral pela Administração Pública
e só produzem efeito, se houver apresentação de proposta pelo particular. As normas

420

NETTO DE ARAÚJO, Edmir. A nova lei federal de concessões e permissões de serviços públicos

e obras públicas. Revista da Procuradoria Geral do Estado/SP. São Paulo, v. 43, 1995, p. 89-116, p.
92.
421

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 256.

Nesse mesmo sentido é a opinião de Lúcia Valle Figueiredo, para quem a concessão é espécie de
contrato administrativo pelo qual o Poder Público transfere ao particular, por licitação, a execução de
serviços públicos, que serão executados em nome e por conta e risco desse particular. (FIGUEIREDO,
Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 100).
422

NETTO DE ARAÚJO, Edmir. Administração Indireta Brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.

29.
275

do edital não possuem imperatividade, não sendo capazes de obrigar terceiros que com
ela não anuírem voluntariamente.
A contraposição de, no mínimo, dois interesses existe na concessão: de um
lado, a prestação de serviços públicos; de outro, a exploração empresarial visando à
obtenção de lucro. Nesse caso, tanto o interesse do Poder Público, quanto o do
particular encontram amparo constitucional. O conteúdo patrimonial, em relação ao
concessionário está na busca do lucro com a exploração do serviço e, em relação à
Administração Pública, na prestação do serviço público com o menor dispêndio de
recursos.
A natureza contratual da concessão também encontra amparo no
ordenamento jurídico brasileiro, conclusão que pode ser extraída da leitura do inciso I,
do parágrafo único, do artigo 175 da Constituição Federal, segundo o qual, a lei
disporá sobre o caráter especial do contrato de concessão e de permissão de serviços
públicos. As disposições da Lei 8.987/95 também conferem natureza contratual às
concessões de serviços públicos comuns (art. 4º), estabelecendo as cláusulas que,
necessariamente, deverão constar do contrato (art. 23).
Diante do perfil traçado, pode-se dizer que a concessão comum de serviços
públicos é o contrato administrativo pelo qual o Poder Público transfere a prestação de
um serviço público a outrem, que o executará em seu próprio nome e por sua conta e
risco, sendo-lhe assegurada remuneração advinda da própria exploração do serviço, em
geral por meio de tarifa paga pelos usuários.423
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O caráter contratual da concessão não se altera, nem mesmo ante a
prerrogativa dada à Administração Pública de alterar unilateralmente as cláusulas
contratuais, pois, como ressalta Marcel Waline:
“Na origem da concessão, existe um acordo de vontades gerador de
obrigações, consequentemente um contrato. Se as condições de execução do
contrato podem ser posteriormente modificadas pela vontade unilateral da
concedente, isto se explica pela circunstância de estarem sob regime jurídico
de direito público. Mas isto não exclui a característica contratual da
concessão, porque estas modificações unilaterais devem ser compensadas
por uma remuneração.
Parece mais exato dizer que o ato de concessão é um contrato, mas que o
concessionário aprioristicamente aceita que certas cláusulas possam ser
alteradas unilateralmente, assegurando-se que o equilíbrio financeiro do
empreendimento seja salvaguardado.”424

A concessão, assim como os demais contratos, é fonte de direito e
obrigações para as partes; após sua celebração vincula os contratantes, obrigando-os a
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cumprir as suas prestações, sob pena de responsabilização pelos danos causados pelo
inadimplemento.

6.2.6.2. O princípio da força obrigatória dos contratos
A vinculação das partes aos termos do pacto decorre do princípio da força
obrigatória dos contratos. Segundo Orlando Gomes, esse princípio “consubstancia-se
na regra de que o contrato é lei entre as partes. ”425
Uma vez celebrado, com a observância de todos os pressupostos e
requisitos de validade, o contrato deve ser executado pelas partes como se suas
cláusulas fossem preceitos legais imperativos,426 incorporando-se ao ordenamento
jurídico como verdadeira norma de direito. Além de se tornar lei entre as partes, o
contrato validamente celebrado é ato jurídico perfeito, obrigando as partes a cumprir
tudo o que convencionaram, no tempo, local e na forma estipulados.427
As partes são livres para se vincularem, ou não, ao acordo de vontades que
forma o contrato. Entretanto, a sua celebração gera nos contratantes a confiança de que
as obrigações livremente acordadas sejam cumpridas.
O princípio da força obrigatória dos contratos tem como finalidade proteger
a confiança que cada uma das partes tem na observância do que foi estipulado, o que
preserva a segurança jurídica.428 Para Orlando Gomes, essa garantia é a “pedra
angular da segurança do comércio jurídico”.429 Este princípio não é afastado, nem
mitigado, nos contratos administrativos. Ao contrário, nesse tipo de contrato, o
princípio é encarecido, pois o que está em jogo, além da crença que a sociedade deve
425
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ter nos contratos, é a expectativa de que a Administração Pública haja de maneira
lídima e pautada na lei.
Após sua celebração, o contrato dota-se de intangibilidade, significando que
o acordo de vontades se torna irretratável (Pacta sunt servanda).
6.2.6.3. A cláusula rebus sic stantibus e a teoria da imprevisão na teoria geral dos
contratos

As partes obrigam-se ao cumprimento de certas parcelas levando em conta,
para a manifestação de sua vontade, as circunstâncias de fato e de direito existentes à
época da celebração do acordo. Com base nessas premissas, obrigam-se e esperam
obter um determinado resultado.
Em razão do lapso temporal entre a celebração do acordo e sua execução,
os contratos que possuem execução diferida ou continuada430 estão sujeitos à
ocorrência de fatos imprevisíveis à época de sua celebração, que podem onerar a
execução para, pelo menos, um dos contratantes. Nesses casos, a aplicação irrestrita do
princípio do pacta sunt servanda pode levar à quebra da justiça contratual estabelecida
na celebração do acordo, à quebra da equivalência objetiva das prestações431 com o
430
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equilíbrio real de direitos e deveres no contrato, antes, durante e após sua execução, para
harmonização dos interesses. Esse princípio preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, seja
para manter a proporcionalidade inicial dos direitos e obrigações, seja para corrigir os desequilíbrios
supervenientes, pouco importando que as mudanças de circunstâncias pudessem ser previsíveis. O que
interessa não é mais a exigência cega de cumprimento do contrato, da forma como foi assinado ou
celebrado, mas se sua execução não acarreta vantagem excessiva para uma das partes e desvantagem
excessiva para outra, aferível objetivamente, segundo as regras da experiência ordinária. O princípio
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contratantes nos limites do equilíbrio dos direitos e deveres entre elas. ” (LOBO, Paulo Luiz Netto.
Princípios dos contratos e mudanças sociais. Revista Jurídica. Porto Alegre, n. 329, p. 9-17, 2005, p.
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enriquecimento sem causa432 de um contratante em detrimento do outro, o que não é
admitido pelo direito.
A obrigatoriedade contratual está ligada à ideia de comutatividade entre as
prestações a que as partes se obrigaram. A alteração do equilíbrio inicial entre as

432
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em outros institutos, podem ser irrelevantes para efeitos de enriquecimento sem causa que independe
de qualquer imputação de conduta ao obrigado. ” Grifos no original. (KROETZ, Maria Cândida do
Amaral. Enriquecimento sem causa no direito civil brasileiro contemporâneo e recomposição
patrimonial. 2005. 207 f. Tese (doutorado em direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do
Paraná, Curitiba, 2006. p. 73-76).
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prestações afeta a justiça contratual e demanda o seu restabelecimento. Nessa hipótese,
a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos contratos é essencial para
restabelecer a justiça contratual inicialmente estabelecida, reestruturando a
equivalência das prestações, tal como pactuadas.433
As duas principais maneiras de se afastar a aplicação do princípio da
obrigatoriedade dos contratos são a cláusula rebus sic stantibus e a teoria da
imprevisão.434-435
A cláusula rebus sic stantibus teve origem no direito canônico e reputava-se
inserida nos contratos de duração continuada e nos de execução diferida, para
considerar que o vínculo obrigatório estava subordinado à continuação do estado de
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Código de Defesa do Consumidor). ” (LIMA, Renata Faria da Silva. Equilíbrio econômico financeiro
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281

fato vigente no tempo da estipulação (contractus qui habent tractum sucessivum et
dependentium de futuro rebus sic stantibus).436
Dessa forma, a simples alteração do estado de fato existente à época da
celebração do contrato dava ensejo à revisão contratual, não havendo outros requisitos
para sua aplicação. A imprevisibilidade do fato para as partes e a existência de ônus,
em razão da sua ocorrência, não eram levados em conta quando da utilização da
cláusula rebus sic stantibus, o que acabou por inverter a regra da força obrigatória dos
contratos, tornando a alteração regra e a manutenção do contrato a exceção. Tal fato
representava uma vulneração ao princípio maior da segurança jurídica. A correção
dessa distorção foi feita com a adoção da teoria da imprevisão. Segundo ela, o
princípio da obrigatoriedade dos contratos somente pode ser afastado, se houver
alteração das circunstâncias inicialmente previstas, por evento extraordinário e
imprevisível que onere a relação contratual, gerando a impossibilidade subjetiva de se
executar o contrato.437
Ressalta Orlando Gomes que a modificação quantitativa da prestação deve
ser de tal monta que, para satisfazê-la, o devedor seja obrigado a se sacrificar
economicamente. A onerosidade excessiva não pode levar à impossibilidade
superveniente de cumprimento da obrigação, caso em que se aplica a força maior. Ela
cria dificuldade excessiva na execução da prestação, que deve ser demonstrada por
aquele que invoca sua aplicação para afastar o princípio da força obrigatória dos
contratos.438
Maria Helena Diniz também ressalta ser imprescindível, na aplicação da
teoria da imprevisão, que a modificação da situação econômica e social do contrato
seja radical, violenta e inesperada, sendo de rigor a restituição da justiça contratual
nesses casos.439
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No direito público, não há consenso sobre a necessidade de onerosidade
excessiva para a aplicação da teoria da imprevisão.
Atualmente, a teoria da imprevisão é reconhecida pela doutrina e
jurisprudência brasileira, sendo utilizada para abrandar o princípio da força obrigatória
dos contratos de direito privado e de direito público, inclusive nas concessões de
serviços públicos. Nessa espécie de contrato administrativo, a teoria da imprevisão é
invocada para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, restabelecendo-se a
justiça contratual inicialmente estabelecida.440

6.2.7. O contrato de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas como
contrato atípico e de cariz concessório
O contrato de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas é um
contrato atípico e de cariz concessório.
Para entender melhor a assertiva ora exposta, num primeiro momento é
importante deixar consignado que, conforme salienta Flávio Amaral Garcia, “não raro

440
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igualdade material das partes contratantes, expressa no princípio da equivalência material das
prestações, em detrimento do princípio liberal da autonomia da vontade. ” (KROETZ, Maria Cândida
do Amaral. Enriquecimento sem causa no direito civil brasileiro contemporâneo e recomposição
patrimonial. 2005. 207 f. Tese (doutorado em direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do
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o ente público se depara com situações fáticas que reclamam arranjos contratuais que
não encontram disciplina exaustiva na lei. ”441 Daí dizer que:
“Não se vislumbra nenhum óbice jurídico a que aos entes públicos seja
conferida uma liberdade contratual ampla, desde que observados os limites
constitucionais e legais impostos pelo ordenamento jurídico. O importante é
a demonstração analítica de que o modelo contratual atípico é o que melhor
se ajusta ao entendimento do interesse público e que a conformação do seu
conteúdo, no legítimo exercício da autonomia contratual, não vai de
encontro a nenhuma norma jurídica.”442

A título de exemplificação, em Portugal, o Decreto-Lei n. 29/2011, de 28 de
fevereiro, introduziu na ordem jurídica interna a figura do contrato de gestão de
eficiência energética. Esse contrato, segundo estudos de Paulo Pinto Pereira,
reservados às publicações do Centro de Estudos de Direito Público e Regulação da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Cedipre), é um contrato típico e de
cariz concessório. Refere-se ele que, apesar de guardar semelhanças com o contrato de
concessão de serviços públicos, o contrato de gestão de eficiência energética não se
subsome naquele tipo contratual.
Ainda sob a ótica do contrato de gestão de eficiência energética:
“... os aspectos (transferência do risco de exploração, o prazo contratual, o
regime de bens, semelhanças de redação com o disposto para os contratos de
concessão e a remissão em especial para os contratos de concessão de obras
públicas e de serviços) são indícios suficientes para concluirmos que o
contrato de gestão de eficiência energética é um contrato típico de cariz
concessório, na acepção de concessão comunitária.”443
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Nessa linha, entende-se que o contrato de concessão de serviços turísticos
nos territórios dos povos indígenas é um contrato atípico, pois não encontra
correspondência com nenhum tipo contratual previsto em lei ou tradicionalmente
reconhecido no âmbito do direito administrativo.
O que se vê, não obstante, são semelhanças com o contrato de concessão de
serviços públicos, resultantes do regime concessório.
Para melhor compreender, entende-se interessante expor a definição de
contrato de concessão de serviços públicos. Assim, o contrato de concessão de
serviços públicos, conforme advoga Pedro Gonçalves, pode ser entendido como o
“acto constitutivo de uma relação jurídica administrativa pelo qual uma pessoa,
titular de um serviço público, atribui a uma outra pessoa o direito de, no seu próprio
nome, organizar, explorar e gerir esse serviço.”.444
Nesse sentido, para Fernanda Maçãs, na concessão de serviço público
“O Estado confere temporariamente, a uma entidade privada, os poderes
bastantes para explorar um serviço público, sob fiscalização do concedente,
durante o prazo estipulado, incluindo os investimentos necessários para a sua
manutenção. A entidade concessionária actua por sua conta e risco, como se
fora o concedente, sendo remunerada por meio de taxas a pagar pelos utentes
ou consumidores do respectivo serviço público.”445

Dessa forma, a concessão de serviço público possui as seguintes
características:

“(I) uma entidade pública atribuir a uma entidade privada a exploração de
um serviço público; (II) por sua conta e risco; (III) como se fora o
concedente; (IV) durante um determinado período; (V) sendo remunerada
por taxas ou tarifas pagas pelos utentes, pelo resultado financeiro adveniente
dessa gestão ou directamente pelo concedente.”446
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Seguindo essa linha de entendimento, Celso Antônio Bandeira de Mello
entende que concessão de serviço público

“É o instituto através do qual o Estado atribui o exercício de um serviço
público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e
risco, nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder Público,
mas sob garantia contratual de um equilíbrio-financeiro, remunerando-se
pela própria exploração do serviço, em geral e basicamente mediante tarifas
cobradas diretamente dos usuários do serviço.”447

Em Portugal, conforme recepciona o n. 2 do artigo 407 do Código dos
Contratos Públicos, o contrato de concessão de serviço público é compreendido como

“O contrato pelo qual o co-contratante se obriga a gerir, em nome próprio e
sob sua responsabilidade, uma actividade de serviço público, durante
determinado período, sendo remunerado pelos resultados financeiros dessa
gestão ou, directamente, pelo contraente público.”448

Enquanto isso, no Brasil a concessão de serviço público está prevista no
artigo 175 da Constituição Federal, que estatui que “Incumbe ao Poder Público, na
forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através
de licitação, a prestação de serviços públicos.”.449 O parágrafo único do artigo
destacado estabelece que

“A lei disporá sobre: I – regime das empresas concessionárias e
permissionárias de serviço público, o caráter especial de seu contrato e de
sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e
rescisão da concessão ou permissão; II – os direitos dos usuários; III –
política tarifária; IV – obrigação de manter serviço adequado.”450
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Ainda sob o contexto brasileiro, a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
dispõe sobre a matéria com base no artigo 22, XXVII, do texto constitucional. Mas,
essa lei ordinária sofreu alterações ou acréscimos, sendo convertida na Lei 9.074, de 7
de setembro de 1995, que trata de concessões de energia elétrica.
Diante das referidas visões conceituais, no nível doutrinal e no nível legal,
defende-se que, apesar de existirem semelhanças entre o contrato de concessão de
serviço público e o contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos
povos indígenas, a empresa turística, sob a lógica contratual, não assume a posição de
exploradora de serviço público.
Por um lado, concorda-se inteiramente com Dinorá Grotti sobre serviço
público, uma vez que para ela
“Cada povo diz o que é serviço público em seu sistema jurídico. A
qualificação de uma dada atividade como serviço público remete ao plano da
concepção do Estado sobre seu papel. É o plano da escolha política, que
pode estar fixada na Constituição do país, na lei, na jurisprudência e nos
costumes vigentes em um dado tempo histórico.”451

Por outro lado, não se pode dizer que ao estudar o contrato de concessão
nos territórios dos povos indígenas estar-se-á a analisar uma atividade administrativa
de prestação de serviço que caiba ao ente público efetuar, de forma regular e contínua.
No caso do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas não se pode descurar do fato de que os territórios
afetados pelos serviços turísticos são de domínio da União, conforme já demonstrado,
cabendo-lhe regular, regulamentar, supervisionar, fiscalizar e aplicar sanções
resultantes de infrações relacionadas a esses territórios. Além de que o ente público,
como parte interessada no contrato, tem o dever de certificar-se de que a empresa
turística preenche as condições legais e técnicas para a prestação dos serviços
turísticos nos territórios dos povos indígenas.
451
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O ente público assegurará que a atuação da empresa turística se mantenha,
conforme os diplomas normativos internos em vigor, o que requer a prática de atos
preventivos, fiscalizadores e até mesmo repressivos. Assim, as autoridades estatais –
nacionais, regionais e locais – têm a missão de condicionar, coordenar e disciplinar
normativamente os diversos serviços prestados pela empresa turística, de modo que os
“riscos de eventual inadimplemento sejam minimizados, antecipando
soluções justas, na medida do possível, o que se faz pela opção por cláusulas
específicas, ao invés de genéricas, e pela discriminação pormenorizada das
obrigações de parte a parte.”452

No âmbito de suas competências, o ente tem a obrigação de fiscalizar os
serviços, no sentido de que deve verificar a contabilidade, os recursos técnicos, a
adequação dos serviços turísticos e a eficiência da sua prestação. Quando a empresa
turística, de alguma forma, prejudicar as comunidades locais e os usuários, quer seja
prestando com falhas os serviços, quer seja deixando de prestá-los, o ente público deve
intervir imediatamente.453 Os encargos que incumbem às autoridades públicas
influenciam “a forma de prestação, os resultados que têm produzidos, os benefícios
sociais, a necessidade de ampliação, redução ou substituição, e, enfim, todos os
aspectos que constituam real avaliação do que está sendo executado”.454
Com efeito, não há dúvida, o ente público desempenha um papel
fundamental no desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios
dos povos indígenas.
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O contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos
indígenas traz em seu conteúdo características do regime concessório. Objetivando
identificar as características do regime concessório no contrato defendido, e para um
melhor e mais rigoroso enquadramento jurídico, considera-se fundamental deixar
acertadas as suas cláusulas contratuais: as cláusulas exorbitantes; a cláusula
econômica; e as cláusulas necessárias.
Mas, objetivando tratar da melhor forma possível as particularidades das
referidas cláusulas contratuais, é perfeitamente aceitável especificar o diploma
normativo a ser contemplado e que balizará a relação jurídica contratual.

6.2.8. O contrato de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas como
nova figura contratual na ordem jurídica brasileira

Num primeiro momento, é interessante entender que, ao longo dos anos,
várias foram as tentativas de organizar o setor de turismo no Brasil. No ano de 1940,
foi instituído o Decreto Lei nº 2.440 para tratar exclusivamente das agências de
viagens. Em 1946, a Divisão de Turismo foi extinta. Em decorrência disso, as agências
foram sujeitas ao registro no Departamento Nacional de Imigração e Colonização,
organismo que assumiu o turismo no país. Apenas em 1958, por meio do Decreto-Lei
nº 44.863, de 21 de novembro, foi criada a Comissão Brasileira de Turismo
(COMBRATUR).
Segundo Dias455, entre as atribuições da COMBRATUR estavam:

“a) a coordenação das atividades destinadas ao desenvolvimento do turismo
interno e ao afluxo do estrangeiro;
b) o estudo e a supervisão das medidas relacionadas com a movimentação de
turistas;
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c) a simplificação e a padronização das exigências e dos métodos de
informação, registro e inspeção relativos aos viajantes e aos seus bens,
recursos pessoais, meios de transporte e hospedagem;
d) a promoção e o estímulo, por todos os meios a seu alcance, dos planos e
equipamentos turísticos, especialmente os que se referem à construção e à
remodelação de hotéis;
e) a criação de serviços e instalações que ampliem e completem as zonas
turísticas;
f) a realização, com a colaboração dos Estados e Municípios, do inventário
das áreas de interesse turístico existentes no país, a fim de ser levantado o
patrimônio natural, com a finalidade de proteger, por meio de legislação
adequada, a paisagem e outros motivos considerados como atração turística.”

A COMBRATUR representou o primeiro esforço para a articulação de uma
política nacional de turismo. Como afirma Vieira:
“A política de turismo deve ser entendida em sua complexa totalidade,
agregando todos os seus componentes, afinal a atividade apresenta uma
grande diversidade de atuação e as políticas, vale ressaltar, apresentam-se
intersetorizadas, cabendo ao Estado a obrigatoriedade de ações de proteção
do meio ambiente, preservação do patrimônio e do bem-estar social.”456

A COMBRATUR foi extinta no ano de 1962. Em 1966, a Política Nacional
de Turismo foi reformulada com a criação do Decreto-Lei nº 55, de 18 de novembro
de 1966, que define a política, criando o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa
Brasileira de Turismo (EMBRATUR). A EMBRATUR assumiria o papel de
normatizar as empresas prestadoras de serviços turísticos, facilitando incentivos fiscais
à construção de equipamentos e serviços, além de executar as diretrizes que norteiam a
atividade de turismo.457
Em 1966, a Divisão de Turismo e Certames foi extinta e no ano
subsequente, em 16 de janeiro, institui-se o Sistema Nacional de Turismo, por meio do
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Decreto-Lei nº 60. 244, que era constituído pela EMBRATUR e pelo Ministério das
Relações Exteriores. Ao longo do tempo buscou-se promover recursos financeiros para
o setor de turismo. Surge então, em 1971 o FUNGETUR (Fundo Geral do Turismo),
instituído pelo Decreto-Lei nº 1.191. O FUNGETUR era responsável por
investimentos privados e na infraestrutura. Em todo caso, a EMBRATUR assumiu
uma nova denominação instituída no dia 28 de março de 1991, por meio da Lei nº
8.181 e passou a ser uma autarquia com o nome de Instituto Brasileiro de Turismo,
com atribuições de formular, coordenar e executar a Política de Turismo no país.
O marco mais recente da política de turismo foi no governo Collor, em
1992. Nesse mesmo ano, o Instituto Brasileiro de Turismo lançou o PLANTUR (Plano
Nacional de Turismo) a ser executado entre os anos de 1992 e 1994, considerado como
o primeiro passo para a efetiva implantação de uma Política Nacional de Turismo.458
Nos anos 90, as iniciativas adotadas pelo governo federal eram
concentradas na esfera central: o corpo técnico da EMBRATUR e o Ministério da
Indústria e Comércio, tendo assim pouca participação dos demais setores envolvidos
no turismo. No ano de 1994, o governo federal começou a preocupar-se e modificar
esse quadro de centralização das políticas públicas, possibilitando assim a
descentralização do turismo, com o lançamento em 1996 do PNMT (Programa
Nacional de Municipalização do Turismo).
O PNMT adotou um modelo de gestão descentralizada, como afirma Dias:
“Visava implementar um novo modelo de gestão da atividade turística,
simplificado e uniformizado, para os estados e municípios de maneira
integrada, buscando maior eficiência e eficácia na administração da
atividade turística, de forma participativa.”459
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Na década de 1990, foram constituídos e estabelecidos pelo governo
federal, por meio da EMBRATUR, programas e projetos que apontavam
desenvolvimento sustentável para o turismo e, entre eles, destacava-se o PRODETURNE, que era um programa do governo na região nordeste, que tinha por base a
infraestrutura básica, instalação de equipamentos urbanos e oferta de serviços
públicos.
Em 2003, com o presidente Luís Inácio Lula da Silva, foi reestruturado o
Plano Nacional de Turismo, onde foi criado o Ministério do Turismo (MTUR),
composto pela Secretaria de Políticas de Turismo, Secretaria de Programas de
Desenvolvimento e o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR). O Plano
Nacional de Turismo, proposto no governo do presidente Lula, foi substituído por um
novo Plano Nacional de Turismo (PNT 2007-2010), conservando as próprias bases de
uma gestão política participativa e descentralizada.
Para

uma

melhor

disposição

do

PNT,

foram

constituídos

os

macroprogramas, expostos da seguinte forma: Macroprograma 01- Planejamento e
Gestão; Macroprograma 02 – Informação e Estudos Turísticos; Macroprograma 03 –
Logística de Transportes; Macroprograma 04 – Regionalização do Turismo;
Macroprograma 05 – Fomento à Iniciativa Privada; Macroprograma 06 –
Infraestrutura Pública; Macroprograma 07 – Qualificação dos Equipamentos e
Serviços Turísticos; Macroprograma 08 – Promoção e Apoio à Comercialização;
Macroprograma 09 – Turismo Sustentável e Infância.
O Ministério do Turismo estruturou os Macroprogramas, que são
desdobramentos temáticos agregados, escolhidos pelo seu potencial de contribuição
para atingir os relacionados à formulação e implementação da Política Nacional de
Turismo. Esses Macroprogramas encontram-se estruturados em três grupos de
atividades que se relacionam aos seguintes aspectos: à formulação e implementação da
Política Nacional de Turismo (Macroprogramas de Planejamento e Gestão, de
Informações e Estudos Turísticos, de Logística de Transportes); ao estabelecimento
das referências básicas sobre a territorialidade turística do País (Macroprogramas de
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Regionalização do Turismo), e às ações e atividades finalísticas de suporte
(Macroprogramas de Fomento à Iniciativa Privada, de Infraestrutura Pública, de
Qualificação dos Equipamentos e Serviços Turísticos e de Promoção e Apoio à
Comercialização). Esses Grupos visam possibilitar, efetivamente, a construção das
bases para o desenvolvimento sustentável da atividade turística.460
Por vezes, levando em conta as considerações e os fatos acima explicados,
impõe-se, desse modo, estudar agora de forma específica o turismo nos territórios dos
povos indígenas no Brasil.
A realidade é que o contrato de concessão de serviços turísticos nos
territórios dos povos indígenas, num contexto jurídico-administrativo, constitui uma
figura contratual nova, em âmbito brasileiro, que não foi objeto de previsão legal e de
análise doutrinal. Ou seja, no panorama legislativo brasileiro não existe diploma legal
específico que estabeleça o regime jurídico aplicável à formação e execução do
contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas.
É importante salientar que a regulamentação jurídica do turismo nos
territórios dos povos indígenas no Brasil é deficitária. E, por isso, merecedora de um
enquadramento jurídico robusto e adequado, a ponto de atender às peculiaridades dos
assuntos envolvidos.
No Brasil, as atividades de visitação nos territórios dos povos indígenas são
respaldadas normativamente pela Instrução Normativa brasileira n. 03, de 11 de junho
de 2015, publicada pela Fundação Nacional do Índio (Funai). A Instrução Normativa
tem por objetivo amparar, regularizar e limitar as atividades de visitação nos territórios
dos povos indígenas brasileiros, o que inclui a apresentação de um plano de visitação.
Tal instrução trouxe, por um lado, reflexões significativas, uma vez que recepcionou
diretrizes para um plano de visitação, de modo a assegurar a esses povos os seus
direitos e liberdades fundamentais, conforme se observa, por exemplo, no artigo 4º da
Instrução Normativa. Em que pesem as reflexões positivas sobre a matéria, a Instrução
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Normativa trouxe retrocessos, no que tange à sua operacionalização. Isso porque os
artigos 5º e 6º dessa normativa atribuíram aos povos indígenas encargos operacionais.
E tais encargos são deveres das autoridades públicas. Isto é, os povos brasileiros,
agora, são obrigados, caso se interessem no desenvolvimento por meio do turismo, a
apresentar um plano de visitação detalhado, com rigor técnico, analítico e conceitual.
Tal Instrução é incabível.
Na realidade, o ente público, com os seus órgãos gestores federais,
estaduais e municipais, no âmbito de suas competências, tem a missão de evitar a
ocorrência, a materialização e a generalização de danos sociais, econômicos, culturais
e ambientais nos territórios afetados pelas práticas turísticas. Isso inclui o dever de
disciplinar a operacionalização de qualquer plano nos territórios dos povos indígenas.
Ora, as autoridades têm a incumbência pública de atuar nas diversas formas jurídicas,
como a normativa, a de controle, a executiva e a judicial, num contexto de
consensualidade.461
Por identidade de razão e levando em conta o mais rigoroso enquadramento
jurídico, a Lei 8.666/1993 será, à primeira vista, o diploma legal a ser utilizado para a
definição e compreensão do regime jurídico do contrato de concessão de serviços
turísticos nos territórios dos povos indígenas, respaldando os tópicos a seguir.
Não obstante, é importante salientar que a aplicação dessa lei ao novo tipo
contratual requer a consideração de peculiaridades. Pensando assim, a Lei 11.079/04462
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deve ser também tomada em conta, uma vez que, no sistema brasileiro, ela institui
normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada, assim como a
Lei 8.987/95, que prevê o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos. O fato é que, diante desse conjunto normativo, o contrato de serviços
turísticos nos territórios dos povos indígenas, como um contrato atípico e de cariz
concessório, busca embasar-se nesses diplomas normativos. Evidentemente, a
aplicação das regras normativas contidas nesses diplomas normativos requer a sua
devida adaptação. Para tanto, a Lei 8.666/93 introduziu na ordem jurídica brasileira
“normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos
não existe distinção entre contrato de direito público e privado. A Administração Pública inglesa,
quando contrata, age como o particular, aplicando-se à avença o regime de direito comum. Como
adverte Philippe Cossalter, esse regime jurídico comum é regido por duas regras básicas: a liberdade
de contratar e a inviolabilidade do contrato (freedom of contract e sanctity of contract). A
inviolabilidade do contrato, no direito inglês, impõe que todas as circunstâncias aptas a alterar as
condições de execução do contrato sejam por ele previstas, não importando o tempo de sua duração,
nem a qualidade particular da Administração Pública.
Segundo essa regra, mesmo nos contratos de longuíssima duração, todas as circunstâncias que alterem
as condições de execução devem estar previstas desde o início, inclusive as relacionadas à evolução
técnica ou da necessidade do serviço. A prática contratual na common law é a de utilização de
contratos completos, sendo comum a recusa dos juízes em realizar alterações nas condições
econômico-financeiras da execução do contrato no caso de enriquecimento de uma das partes. Não
existe, no direito inglês, um paralelo para a solução de problemas gerados em razão de fatos
supervenientes e estranhos à vontade das partes, que gerem o enriquecimento de uma das partes em
detrimento da outra. O direito inglês não reconhece a teoria da imprevisão, a teoria do fato do príncipe
ou de sujeições imprevistas. Em virtude da supremacia absoluta do princípio da inviolabilidade do
contrato e da aplicação do regime comum à Administração Pública, a common law não possibilita à
Administração Pública, realizar alterações unilaterais nos contratos em que ela seja parte. As
alterações das condições contratuais podem ser negociadas pelas partes. A concordância das partes
envolvidas é necessária para a realização de alterações. Dessa forma, nada garante que as razões
invocadas pela Administração Pública para a realização da alteração pretendida sejam acolhidas pelo
outro contratante. Segundo Philippe Cossalter, não existe, no direito inglês, a garantia geral do
equilíbrio econômico financeiro dos contratos administrativos, salvo expressa previsão contratual.
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Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”.463 E os
contratos administrativos, conforme prevê o artigo 54 da respectiva lei, “regulam-se
pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.”.464 Desse modo, essa lei regulamenta as suas cláusulas exorbitantes (artigo
58) e cláusulas necessárias (artigo 55), incluindo-se ainda as cláusulas econômicas ou
as cláusulas relativas à equação econômico-financeira. Firma-se, ainda, em
recepcionar disposições acerca da alteração dos contratos, da execução dos contratos
e da inexecução ou rescisão dos contratos.
Enfim, a sequência de temas acompanha a respectiva abordagem estrutural.
6.2.9. As cláusulas exorbitantes

As cláusulas exorbitantes, segundo Flávio Amaral Garcia, “são aquelas que
seriam consideradas ilícitas no âmbito do direito privado, pois colocam uma das
partes em supremacia em relação à outra, mas que no contrato administrativo são
plenamente possíveis”.465
Nessa linha, levando em conta o contexto peculiar do contrato ora
defendido, o ente público e os povos indígenas exercem um nível diferenciado e
superior, se comparado com a empresa turística. Esse nível diferenciado e superior irá
externar-se por meio de cláusulas contratuais, chamadas de cláusulas exorbitantes. Isso
decorre do simples fato de que elas conferem poderes exorbitantes não só à
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Administração, mas também aos povos indígenas receptores do turismo, em face da
empresa turística particular contratada.466
Assim, no caso do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios dos povos indígenas, os povos indígenas, com os seus direitos
imperiosamente salvaguardados, que detêm a posse sobre os territórios que habitam,
devem ser ativamente considerados pelo conteúdo das cláusulas exorbitantes. Eis aqui
o diferencial do contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos
indígenas, uma vez que as respectivas cláusulas se relacionam, no contexto em
questão, às modificações que o ente público pode introduzir no âmbito do contrato,
mas desde que respeitado o direito dos povos indígenas ao consentimento prévio, livre
e informado, que deve ser considerado ao longo de todo o processo de
contratualização.
É importante observar que o regime jurídico dos contratos administrativos
instituídos pela Lei 8.666/93 dá à Administração prerrogativas que a colocam em
patamar diferenciado, com vistas a atender à supremacia do interesse público. Mas, no
contexto do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos
povos indígenas, a supremacia do interesse público é importante a ponto de respaldar
outro (crucial) fundamento a ser considerado no contrato ora concebido. O outro
fundamento funda-se na ideia de que a decisão de contratar, externada pelos povos
indígenas por meio do seu direito ao consentimento livre, prévio e informado, bem
como dos seus demais direitos específicos, irá, por conseguinte, definir o real limite do
regime substantivo do contrato.
Desse modo, concorda-se com Marçal Justen Filho sobre a questão da
supremacia do interesse público. Refere-se ele que
“A tutela aos interesses coletivos não significa a autorização jurídica para o
sacrifício automático, generalizado e sistemático dos interesses individuais.
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Rejeita-se a adoção da terminologia incerta e potencialmente autoritária do
conceito de interesse público.”467

Nessa linha, entende-se ser interessante salientar a posição de Agustín
Gordillo, de que “há um regime de direito público que busca satisfazer o interesse
público concreto a que o contrato deve servir, sem sacrificar os princípios superiores
de justiça e equidade a que todo o Estado deve propender.”.468
Assim, levando em conta a manifestação de vontades e o firme propósito de
firmar o acordo, são conferidas ao ente público, com fundamento nos interesses
públicos envolvidos, como a proteção dos territórios, como bem público, e aos povos
indígenas, com fundamento no seu direito à livre determinação, prerrogativas que os
colocam em patamar diferenciado em face da empresa turística que com eles contrata.
A Lei 8.666/1993, em seu artigo 58, recepciona na ordem jurídica brasileira
as principais cláusulas exorbitantes, quais sejam: a cláusula relativa à alteração
unilateral do contrato; a cláusula relativa à rescisão unilateral; a cláusula relativa à
fiscalização unilateral da sua execução; e a cláusula relativa à aplicação de sanções em
face da inexecução total ou parcial do ajuste.
Entre as cláusulas exorbitantes, a primeira relaciona-se à mutabilidade
unilateral contratual. Dessa forma,
“um contrato administrativo somente pode ser alterado unilateralmente
quando ocorrer fato superveniente que justifique sua alteração. [...] demais
disso, não são todas as cláusulas contratuais que são passíveis de alteração
unilateral pela Administração, mas apenas as cláusulas regulamentares ou de
serviço, que são aquelas que disciplinam sobre a execução do objeto do
contrato.”469
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Logo, num contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos
povos indígenas, como um contrato atípico e de cariz concessório, a mutabilidade
unilateral contratual deve ter limites claros, sob a ótica do princípio da
proporcionalidade, além de respeitar os direitos dos povos indígenas receptores do
turismo. Além de que não se pode deixar de salientar que a mutabilidade deve também
atender o contratado.470 Dessa forma, “referidos limites, em nossa opinião, têm que ser
claros, objetivos e preestabelecidos em lei, ”
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empresa turística de fato dimensiona os riscos que deve suportar, na hipótese de
alteração imposta pela Administração e pelos povos indígenas.
Por vezes, a segunda cláusula exorbitante relaciona-se com a rescisão
unilateral.
A Lei 8.666/93 recepcionou no ordenamento jurídico brasileiro uma gama
de dispositivos legais sobre a temática da rescisão unilateral por parte da
Administração, até porque o poder exorbitante que impende à Administração
extinguir, unilateralmente, o contrato, deve ser respaldado por uma clara
fundamentação legal, ou seja, pelas hipóteses previstas em lei.
A rescisão unilateral, num primeiro instante, pode ser caracterizada por:
“I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos; II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos; III - a lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do
serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; IV - o atraso
injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; V - a paralisação da
obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração; VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e
no contrato; VII - o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim
como as de seus superiores; VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua
execução, anotadas na forma do 1° do art. 67 desta Lei. E, XVIII 470
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descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.”472

A rescisão unilateral, num segundo instante, pode ser caracterizada por: “IX
- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; X - a dissolução da
sociedade ou o falecimento do contratado; XI - a alteração social ou a modificação da
finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato”.473
Não bastando isso, num terceiro momento, a rescisão unilateral pela
Administração pode configurar-se por motivos de interesse público, conforme prevê o
artigo 78, inciso XII, da respectiva Lei, qual seja: “XII - razões de interesse público, de
alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas
no processo administrativo a que se refere o contrato”.474
E, por fim, num quarto instante, a rescisão unilateral caracteriza-se pela
“ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato”.475
Logo, num contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos
povos indígenas, como um contrato atípico e de cariz concessório, o ‘poder
exorbitante’ que impende à Administração extinguir o contrato deve ser respaldado
por uma clara fundamentação legal, sob o respaldo e anuência dos povos indígenas
receptores do turismo. Em verdade, não se pode dizer que existe a figura da
unilateralidade no contrato ora estudado, uma vez que os povos indígenas devem ser
protagonistas e atuantes em todas as tomadas de decisões. Nesse sentido, a rescisão
pode ser caracterizada pelo não cumprimento ou pelo cumprimento irregular de
cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos, o que envolve o desrespeito às
regras de conduta estipuladas pelos povos receptores do turismo; a má qualidade do
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seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
prestação dos serviços turísticos; a paralisação dos serviços turísticos, sem justa causa
e prévia comunicação à Administração e aos povos indígenas; a subcontratação total
ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas
no edital e no contrato; o desatendimento às determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua prestação, assim como às determinações
dos povos indígenas, como sujeitos de direitos.
Além de que a rescisão pode ser também caracterizada por “decretação de
falência ou instauração de insolvência civil; dissolução da sociedade ou falecimento
do contratado; alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato”.476
Não bastando isso, a rescisão pela Administração e pelos povos indígenas
pode configurar-se não por motivos de interesse público, mas ainda por motivos de
interesse coletivo e identitário dos próprios povos indígenas. E, por fim, a rescisão
caracteriza-se no contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos
indígenas pela “ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato”.477
Seguindo a linha de estudo, a terceira cláusula exorbitante relaciona-se com
a fiscalização do contrato.
O ente público, como parte legítima do contrato de concessão de serviços
turísticos nos territórios dos povos indígenas, tem o poder-dever de fiscalizar o
respectivo contrato, com vistas a verificar se a empresa turística está executando
devidamente o ajuste pactuado.
O artigo 67 da Lei 8.666/93 estabelece que a fiscalização se dê por meio da
figura do fiscal. Não obstante, exige-se a escolha de fiscais que tenham o dever de
conhecer, além das regras contratuais como as técnicas, jurídicas e econômicas, as
476
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regras específicas e peculiares do contexto estudado, ou seja, as regras internas dos
territórios afetados pelas práticas turísticas.
Por isso, a escolha dos fiscais deve recair sobre agentes públicos externos à
comunidade tradicional, que tenham “boa reputação ético-profissional e que tenham
conhecimento técnico especializado sobre o tema”,478 mas, também, sobre agentes
internos e próximos da comunidade receptora do turismo, num contexto de dialogo e
cooperação.
A última cláusula exorbitante a ser identificada relaciona-se com a
aplicação de sanções em face da inexecução total ou parcial do ajuste.
A lei brasileira de contratos administrativos prevê no inciso IV do artigo 58
que a Administração tem ainda a prerrogativa de “aplicar sanções motivadas pela
inexecução total ou parcial do ajuste”.479 Nesse sentido, o artigo 87 da Lei 8.666/93
dispõe que
“Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: I advertência; II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato; III - suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2
(dois) anos; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.”480

Outro aspecto de suma imprescindibilidade para o desenvolvimento do
estudo que ora se perfaz é a abordagem sobre a cláusula econômica ou o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
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6.2.10. A cláusula econômica ou do equilíbrio-financeiro do contrato

As cláusulas econômicas, conforme reconhece Flávio Amaral Garcia,
“fixam a equação econômico-financeira do contrato, calculada a partir da proposta
formulada pela contratada, que leva em consideração os custos e benefícios definidos
na relação contratual”.481
A cláusula econômica é um instrumento necessário do contrato, resultante
do princípio do pacta sunt servanda. Assim, o contrato de concessão de serviços
turísticos nos territórios dos povos indígenas constitui uma relação contratual trilateral,
cujo equilíbrio econômico-financeiro enseja, sobremaneira, uma garantia à empresa
turística. Nesse sentido, o equilíbrio econômico-financeiro deve ser compreendido
como a “equivalência entre os encargos oriundos da execução do objeto e a
retribuição devida ao contratado”.482
Para tanto, o regime jurídico do contrato ora estudado deve ser baseado nas
receitas resultantes das tarifas pagas pelos turistas, sendo que o ente público não deve
completar ou remunerar a empresa turística pelos serviços turísticos a serem
realizados. Não obstante, o valor das tarifas a serem cobradas dos turistas seja
colocado no instante em que a empresa turística oferta a sua proposta, por meio dos
procedimentos adjudicatórios, e esta oferta é aceita ou não pela Administração, sob a
anuência dos povos indígenas receptores do turismo. Portanto, a empresa turística está
respaldada pela garantia contratual de um equilíbrio ou de uma equação econômicofinanceira, remunerando-se pela própria prestação, mediante tarifas cobradas
diretamente dos turistas.
Pode-se, desde já, deixar consignado que o prazo contratual deve ser
“fixado em função do tempo necessário para a amortização e remuneração, em
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normais condições de rentabilidade da exploração, do capital investido”483 pela
empresa turística. Segundo Marcel Waline, o equilíbrio ou a equação econômicofinanceira pode ser entendido como
“A relação que foi estabelecida pelas próprias partes contratantes no
momento da conclusão do contrato, entre um conjunto de direitos do
contratado e um conjunto de encargos deste, que pareceram equivalentes,
donde o nome de equação; desde então esta equivalência não mais pode ser
alterada.”484

No sistema brasileiro, essa cláusula é uma garantia contratual, recepcionada
no artigo 37, XXI, da Constituição Federal e, por conseguinte, no artigo 58, parágrafo
primeiro, da Lei 8.666/93, que prescreve que ela só pode ser alterada pelas partes. Nos
casos de incidentes que provoquem o desequilíbrio contratual, o artigo 65, II, “d”, da
respectiva Lei, prevê a possibilidade de o contrato ser alterado.
Diante da importância do equilíbrio econômico-financeiro, o contrato de
concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas, como qualquer
outro contrato, deve ser um instrumento de compartilhamento de riscos.
A doutrina clássica, tradicionalmente, entende que o contratante (isto é, a
empresa turística) deve explorar o negócio ajustado por sua própria conta e risco.485
Por consequência, ela assume todos os riscos de exploração advindos do contrato de
concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas, inclusive da
inadimplência do usuário. Entretanto, é preciso ir além da mera visão tradicional de
transferência de riscos, comumente vista nos contratos administrativos, para fazer uma
boa leitura do contrato ora defendido.
483

Conforme dispõe, em Portugal, o artigo 29 do Decreto-Lei n. 29/2011, referente ao contrato de

gestão de eficiência energética.
484

WALINE, Marcel. Droit Administratif. 5. ed. Paris: Sirey, 1963, p. 618.

485

A probabilidade de ocorrer um fato ou evento, o qual a doutrina clássica denomina de álea, no

transcorrer da consecução desse contrato, dificultando e até mesmo impedido o seu fiel cumprimento,
pode ser compreendido por risco. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São
Paulo: Atlas, 2010, p. 277).
304

Em verdade, o contrato de concessão turística nos territórios dos povos
indígenas não é um contrato que tem como característica a transferência exclusiva para
a empresa turística de um risco de exploração de matriz econômica.
Discordando da visão clássica, o referido contrato pauta-se no
compartilhamento de riscos entre a Administração e a empresa turística. Concorda-se
inteiramente com Marcos Barbosa Pinto sobre a alocação eficiente de riscos. Para ele,
“Uma alocação eficiente de riscos pode gerar ganhos para todas as partes.
Porém, para que isso ocorra, é essencial que o contrato seja claro e objetivo.
A vagueza do contrato deve ser ainda evitada a qualquer custo, pois coloca o
Estado à mercê de comportamentos oportunistas do parceiro privado. [...], o
único remédio contra esse oportunismo – e ainda assim apenas parcial – é
um contrato que reparta objetivamente os riscos entre as partes.”486

O compartilhamento de riscos envolve necessariamente a alocação eficiente
de riscos, sendo que a matéria relacionada à divisão de riscos487 constitui uma matéria
tipicamente contratual, que tem a ver com a viabilidade econômica e com a equação
ou o equilíbrio econômico-financeiro formado pelos encargos e pela remuneração da
empresa turística.
Todavia, isso não significa afirmar que a lógica do pacta sunt servanda
deve prevalecer de forma absoluta. Longe disso, o argumento que se pretende defender
é que, com base na aferição do equilíbrio econômico-financeiro, a presença do ente
486
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público é fundamental, diante de sua função asseguradora. Mas, sob a lógica de um
ajuste consensual e contratual entre as partes, a função asseguradora não impedirá o
compartilhamento de riscos entre ambos. Portanto, “o correto manejo dos riscos
representa o atendimento do dever de boa administração”.488
Seguindo essa linha de raciocínio, objetivando mitigar os riscos da empresa
turística como parceiro privado, no Brasil, a Lei 11.079/04, em seu artigo 8º, que trata
de parcerias público-privadas, admite as seguintes garantias, quais sejam:
“I – vinculação de receitas; II – instituição ou utilização de fundos especiais
previstos em lei; III – contratação de seguro-garantia com as companhias
seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público; IV – garantia
prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não
sejam controladas pelo Poder Público; V – garantias prestadas por fundo
garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade; VI – outros
mecanismos admitidos em lei.”

De fato, a utilização das referidas regras previstas na Lei 11.079/04 pode
ser de grande valia para a viabilização do contrato de concessão de serviços turísticos
nos territórios dos povos indígenas.
6.2.10.1. O equilíbrio econômico-financeiro como instrumento de garantia do
princípio da obrigatoriedade dos contratos

O equilíbrio econômico-financeiro como instrumento de garantia do
princípio da obrigatoriedade dos contratos baseia-se no pressuposto de que a relação
inicialmente estabelecida entre os encargos e as vantagens da empresa turística (da
concessionária) reflete a melhor proposta para a execução dos serviços turísticos, tanto
para a Administração Pública e povos indígenas, quanto para o particular.
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A equivalência honesta489entre os direitos atribuídos às partes contratantes e
o que lhes é exigido constitui-se na base do acordo, a razão pela qual as partes se
comprometem ao celebrarem o contrato e se traduz na equação econômico-financeira
da concessão. O que se garante com a aplicação do princípio é a equivalência da
relação e não a garantia das cláusulas que tenham expressão econômica em si mesma
consideradas. Sobre esse ponto, Caio Tácito, citando Duez e Debeyere, registra que:
“As obrigações recíprocas que figuram na concessão não têm valor absoluto,
elas possuem um valor de relação: entre elas se estabelece uma determinada
proporção e é esta proporção que deve ser mantida. Não são as prestações
(A, B, C) do concedente que são imutáveis, nem aquelas (a, b, c) da
concessionária, mas a relação que foi estabelecida entre A, B, C e a, b, c.”490

As disposições contratuais são únicas e exclusivas para o contrato ora
estudado, como também para cada contrato que, uma vez celebrado, torna intangível o
pacto estabelecido e irretratável a relação formada entre os encargos e as vantagens
anuídos pelas partes (equivalência objetiva entre a prestação e a contraprestação).491
Afinal, o equilíbrio econômico-financeiro é o instrumento que permite a observância
do princípio da força obrigatória dos contratos em sede administrativa e a sua
conformação com o princípio da continuidade do serviço e da melhor realização deste.
6.2.10.2. Os fatores relacionados à composição do equilíbrio econômico-financeiro
Segundo Roy Martelanc, o equilíbrio econômico garante a rentabilidade da
empresa turística (da concessionária), em equivalência aos patamares praticados no
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mercado, mais seus méritos, menos seus deméritos, não sendo, entretanto, suficiente
para se assegurar a viabilidade financeira da concessão. O equilíbrio financeiro, por
sua vez, corresponde ao suficiente fluxo de recursos financeiros, sem os quais a
concessionária não consegue prover, adequadamente, o serviço que lhe foi
outorgado.492
Embora o conceito de equilíbrio econômico-financeiro seja indeterminado,
dependendo, para sua configuração, das disposições contratuais, do regime da outorga
da concessão (exclusividade, concorrência) e do próprio serviço concedido, bem como
de métodos e equações econômicas para se obter o seu resultado, há algumas variáveis
que deverão ser consideradas na sua composição, notadamente se tratado do contrato
ora defendido. Além disso, é importante que se leve em consideração o regime
adotado para a fixação da tarifa, principal instrumento para o restabelecimento do
equilíbrio econômico-financeiro.
A remuneração da empresa turística deve ser mutável, não sendo baseada,
tão somente, nos custos inerentes à prestação dos serviços turísticos. Por se tratar de
serviços prestados por conta e risco da empresa, a apuração do valor da tarifa sofre
influência de variáveis (receita tarifária, as receitas alternativas, complementares e
acessórias ou de projetos associados, os custos, o ônus da concessão, a amortização
dos investimentos efetuados e o lucro), relacionadas ao prazo da concessão, parâmetro
para a fixação da equação econômico-financeira desse contrato.
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6.2.10.3. A garantia do equilíbrio econômico-financeiro e a readequação dos
encargos e prestações

Nem sempre a ocorrência de um evento, que interfere na execução da
prestação contratada, resulta em novo encargo para a empresa turística, apta a alterar a
equação econômico-financeira formada na celebração do contrato.
Pode ocorrer, ao contrário, que esse evento venha a desonerar o
concessionário, tornando a prestação por ele devida menos gravosa do que
inicialmente previsto. Por exemplo, a Administração pública local possibilita à
empresa de turismo meios de transporte menos onerosos e ambientalmente
dispendiosos para o transporte de turistas aos destinos turísticos, muitas vezes
localizados em áreas periféricas.
Tal situação gera um desequilíbrio entre a relação de encargos e vantagens
inicialmente estabelecida (equação econômico-financeira) em favor do concessionário
do serviço. Nessas situações, deve-se realizar a readequação dos encargos e
prestações de forma a se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente
estabelecido pelas partes.
O princípio do equilíbrio econômico-financeiro foi construído pela
jurisprudência para garantir a prestação dos serviços públicos concedidos, quando a
situação

imprevisível

tornasse

extremamente

onerosa

a

prestação

para

o

concessionário, ou para fazer frente a uma nova obrigação criada a posteriori pela
Administração Pública em razão do interesse público. Baseia-se em princípios como a
isonomia, a supremacia do interesse público, a indisponibilidade do interesse público,
a continuidade do serviço público, a segurança jurídica, a boa-fé, o direito adquirido e
a vedação do enriquecimento sem causa. Esses princípios não podem ser aplicados
exclusivamente na hipótese de prejuízo ao concessionário de serviços públicos.
A relação estabelecida entre o concessionário de serviços e a Administração
Pública é de parceria, na qual o concessionário busca a obtenção de lucro com a
exploração empresarial de um serviço e a Administração, a execução do serviço da
forma mais adequada com o menor ônus possível para o erário. De igual forma, a
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relação estabelecida entre as empresas turísticas e a Administração Pública e os povos
indígenas é de parceria, na qual a empresa privada busca a obtenção de lucro com a
exploração empresarial de um serviço e a Administração e os povos indígenas, a
execução do serviço da forma mais adequada com o menor ônus possível para o erário
e para os próprios povos receptores do turismo.
O interesse público impõe a justa remuneração da empresa turística. De
outro lado, toca a empresa escolhida a prestação de um serviço adequado (art. 6º, §1º
da Lei nº 8.987/95), que inclui a tarifa mais módica possível aos turistas (usuários do
serviço concedido).
Se as vantagens da empresa (da concessionária) aumentam sem base no
pacto inicial, em razão de eventos alheios a sua vontade, essa majoração não pode ser
incorporada ao seu patrimônio, sob pena de enriquecimento sem causa. Além disso, a
relação de parceria e de isonomia impõe que os ganhos extras sejam compartilhados
com os usuários do serviço concedido, não podendo ser inteiramente apropriados pelo
concessionário de serviços.
As vantagens e encargos existem para as partes que anuem com suas
prestações e vantagens por ocasião da pactuação. Dessa forma, estão obrigados a
cumprir as obrigações a que se comprometeram e a receber os valores a que anuíram.
O acordo celebrado é ato jurídico perfeito e gera, para as partes, o direito ao equilíbrio
econômico-financeiro. Assim, não há como a relação entre encargos e vantagens valer
para apenas um dos contratantes. Uma vez firmado o acordo, ele obriga a todos que
com ele assentiram.
Assim, se houver qualquer alteração na relação entre os encargos e
vantagens inicialmente pactuados, ocorrerá o desbalanceamento da equação e a
consequente necessidade de restabelecê-la, pois, da mesma forma que um evento
imprevisível não pode gerar o enriquecimento de uma das partes (da Administração
Pública e dos povos indígenas) em detrimento de um único particular, não é lícito ao
particular auferir vantagem sem causa jurídica.
Ademais, o benefício de um único concessionário, que se vale da ocorrência
de um fato para obter um bônus, em detrimento de toda a sociedade, sem causa
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jurídica, fere os princípios da isonomia e da boa-fé, norteadores da atuação da
Administração Pública e de todos os contratantes.
A propósito, esclarecem Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón
Fernández:
“O jogo da teoria do risco imprevisto é, pois, duplo, e pode atuar tanto a
favor da administração concedente como a favor do concessionário, segundo
o sentido do desequilíbrio econômico produzido pelos eventos
extraordinários ocorridos.”493

Os princípios constitucionais, as leis e os princípios gerais de direito
também são aplicáveis em favor do Poder Público, pois não há distinção em relação ao
destinatário dessas normas. O legislador pátrio incluiu nas hipóteses de reequilíbrio da
equação econômico-financeira das concessões casos em que o evento turbador da
equação beneficie o concessionário. Nesse sentido, o parágrafo 3º, do artigo 9º da Lei
nº 8.987/95 prevê a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro das concessões
nos casos em que ocorrer a extinção de tributos ou encargos legais, após a
apresentação da proposta.
Conclui-se que, ocorrendo o evento que desequilibre a relação contratual a
recomposição da equação inicial é de rigor. A recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro não constitui gravame ou sanção para a empresa turística (a concessionária),
mas apenas a aplicação das normas jurídicas ao contrato por ele firmado, mantendo-se
os termos econômicos iniciais.494
493

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho

administrativo. 12. ed. Madrid: Civitas, 2004, p. 757. No original: “El juego de la teoría del riesgo
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No Brasil, há caso recente em que os concessionários foram beneficiados por eventos imprevistos

aos quais não deram causa. O primeiro deles decorreu do fim da cobrança da CPMF (contribuição
permanente sobre movimentações financeiras). Nesse caso, muitos contratos de concessão não foram
revistos para excluir a parcela relativa ao tributo do valor pago aos concessionários. Como se verifica
na notícia veiculada no site do Tribunal de Contas da União: “Órgãos públicos continuam pagando
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6.2.10.4. A repartição contratual de riscos
O incremento na particularidade dos serviços turísticos a serem concedidos,
seja porque os turistas exigem serviços autênticos e peculiares, seja porque os serviços
devem ser de alta qualidade para atender a política e os objetivos de qualidade do
plano ecoculturalmente adequado, faz com que o campo fértil para a sua realização
seja a área de estruturas complexas que atendam a tradicionalidade dessas áreas
sensíveis e as integridades dos bens, afetos a prestação de serviços turísticos.
Desse modo, a operacionalização dessa concessão demanda aportes de
recursos financeiros para sua implementação e manutenção, sendo que, na maior parte
das vezes, a empresa turística não dispõe de recursos próprios para realizar esses
investimentos, o que rende ensejo à participação de investidores. A busca por
investidores não é fenômeno localizado, nem está restrito ao âmbito das concessões; o
concessionário deverá buscar, no mercado, os recursos, competindo com todos aqueles
(nacionais e estrangeiros, públicos e privados) que também procuram pelo escasso
capital.495 A competição por recursos será ganha pelo plano que oferecer o maior
retorno para o investimento efetuado.

CPMF. Desde 1º de janeiro de 2008, nós brasileiros não precisamos mais pagar a Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF. Mas o Tribunal de Contas da União verificou
que muitos órgãos públicos continuam pagando o tributo em contratos com empresas privadas. Além
de ser ilegal, a prática traz prejuízos aos cofres públicos. Ao continuar pagando a CPMF, o governo
aumenta o lucro dos empresários. Mas a lei de Licitações determina que a extinção de tributos deve
gerar uma revisão dos preços contratados. Portanto, os valores da CPMF não podem ser mais pagos.
Uma das auditorias realizadas verificou que mais de 3 milhões de reais foram pagos indevidamente
como CPMF. O TCU determinou que vários órgãos públicos deixem de fazer esse pagamento e
cobrem das empresas contratadas a devolução do dinheiro que foi pago indevidamente. ” Disponível
em:

<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/voz_brasil/repositorio_voz_brasil>.

Acesso em: 30 out. 2009.
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As regras prudenciais do Banco Central exigem que os agentes financeiros diretos ou indiretos só

assumam obrigações em função da qualidade de suas carteiras. Ao risco existente somar-se-á o risco
do projeto (SPE) para definir o limite de crédito a ser oferecido pelos agentes financeiros. Não parece
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A análise do custo-benefício de um plano de desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas passa sempre
pela análise dos riscos que o envolvem. Assim, a intensidade e a indeterminação de
alguns riscos atuam como fatores determinantes para a escolha dos projetos, nos quais
os recursos serão alocados, além de serem essenciais à definição da taxa de juros a ser
paga pela aplicação dos recursos financeiros necessários para a implementação do
serviço. Quanto maior o risco, maior será o valor requerido para lhe fazer frente.
Desse modo, adverte Egon Bockmman Moreira:
“Na justa medida em que não há decisões empresariais em regime de certeza
absoluta (nem sob o manto de leis probabilísticas), supõe-se que o investidor
somente deva aplicar seu dinheiro num projeto quando conseguir
esquadrinhar o grau do risco assumido, a fim de desenvolver instrumentos
que sejam capazes de mitigar os efeitos daninhos dele (seguros, coberturas
contratuais, derivativos etc.) — os quais, além de não terem o condão de
extinguir o risco, integrarão os custos do projeto. Ou seja, não há só um
preço a ser pago pela previsão analítica dos riscos, mas existe outro,
igualmente devido, derivado da sua inserção no empreendimento. Essa
compreensão depende da quantidade e da fidelidade das informações
disponíveis previamente ao investimento.”496

A exposição a riscos muito intensos pode afastar os investidores dos
projetos, ou aumentar o valor a ser pago como retorno pelo investimento efetuado. De
fato, os riscos nessa concessão não trazem consequências apenas aos investidores.
Nessa espécie de contrato, eles adquirem grande relevância em razão do
objeto, isto é, a prestação de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas. Os
riscos aos quais as partes estão sujeitas não devem comprometer a prestação adequada

estar havendo um movimento de participação ativa dos bancos privados nesse primeiro momento, ao
contrário do que ocorreu em project finances de telecomunicações, logística e energia na década
passada.
496

MOREIRA, Egon Bockmann. Riscos, incertezas e concessões de serviço público. Revista de

Direito Público da Economia - RDPE, Belo Horizonte, ano 5, n. 20, out./dez. 2007. Disponível em:
<http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=49831>. Acesso em: 1
out. 2009.
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do serviço. Sendo assim, a teoria das áleas ordinárias e extraordinárias tem sido
utilizada para resolver, ou pelo menos atenuar, os problemas por eles gerados.
As áleas ordinárias, ligadas ao desenvolvimento da prestação do serviço,
estão a cargo do concessionário, enquanto as extraordinárias, imprevisíveis quanto à
sua ocorrência ou quanto às suas consequências, cabem à Administração.497
Ao concessionário toca o dever de gerir as áleas ordinárias e evitar a sua
ocorrência, pois a concessão de prestação do serviço corre por sua conta e risco, o que
impede a transferência dessa espécie de álea à Administração. A partir do momento
em que um risco é contratualmente atribuído ao concessionário, passa a integrar o seu
plexo de responsabilidades ordinárias. Seguindo essa lógica, o concessionário deverá
quantificar a ocorrência desses riscos e os valores necessários para evitar a sua
ocorrência e incluir os respectivos valores na proposta. A proposta, portanto, refletirá
essa divisão de responsabilidades, que já estará incluída na equação econômicofinanceira.
Essa responsabilidade mostra-se ainda mais intensa na atualidade,
porquanto a adoção do regime de concorrência impõe maior liberdade de meios aos
concessionários. Dessa forma, a transferência de riscos ordinários à Administração
Pública pode colocar em risco a concorrência estabelecida, permitindo que um
prestador seja beneficiado em detrimento dos demais. Manter a igualdade de condições
entre os competidores é tarefa precípua da Administração Pública.
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Segundo Maria João Estorninho, no direito comunitário “as concessões são actos imputáveis ao

Estado, pelos quais uma autoridade pública confia a um terceiro – seja por acto contratual seja por acto
unilateral, com consentimento de terceiro – a gestão total ou parcial de serviços que relevem
normalmente da sua responsabilidade e pelos quais o terceiro assume os riscos da exploração [...] Na
verdade, a propósito da distinção entre contratos públicos e concessões, a Comissão afirma que só há
concessão <<quando o operador suporta os riscos ligados ao serviço em causa (estabelecimento do
serviço e sua exploração)>>, ou seja, quando os <<imprevistos inerentes à montagem da operação>>
são de sua responsabilidade. Assim, na perspectiva da Comissão, sem álea económico-financeira, sem
risco, não há concessão”. (ESTORNINHO, Maria João. Direito europeu dos contratos- um olhar
português. Coimbra: Almedina, 2006, p. 93,94)
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As áleas extraordinárias, por sua vez, correspondem aos eventos, cuja
ocorrência, ou consequência, não poderiam ser previstas pelas partes no momento da
celebração do acordo, além de serem alheios à sua vontade. Nesses casos, a
responsabilidade pelos ônus é da própria Administração Pública, em razão dos
interesses envolvidos, como a proteção dos territórios. Em que pese a inexistência de
disposição expressa na Lei nº 8.987/95, compete à Administração Pública a
responsabilidade pelos riscos imprevisíveis, ou de consequências incalculáveis, que
extrapolem a álea ordinária imposta ao concessionário, pois, como elucidam Eduardo
Garcia de Enterria e Tomaz-Ramon Fernandez:
“Se os riscos são realmente imprevisíveis e excedem a álea normal de toda a
atividade empresarial é justo que a administração deles compartilhe e,
inclusive, os assuma com exclusividade. Se não o fizer, o concessionário não
poderá suportar a carga econômica e será levado a abandonar a concessão,
prejudicando de maneira inaceitável o interesse público e os usuários do
serviço.”498

Desse modo, no caso de verificação de risco imprevisível quando da
celebração do contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos
indígenas, que coloque em risco a prestação dos serviços turísticos e a proteção dos
interesses envolvidos, deverá a Administração ser chamada a arcar com as
consequências econômicas surgidas. A ausência de previsão do risco no contrato de
concessão leva à aplicação da disposição do artigo 65, inciso II, “d” da Lei nº
8.666/93, ou seja, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa
remuneração dos serviços ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
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ENTERRÍA, Eduardo García; FERNÁDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. 12

ed. Madrid: Civitas, 2004, p. 757.
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Não se olvide que, em última instância, os encargos das áleas, seja pelo
aumento das tarifas, seja pela dilação do prazo da concessão, recaem sobre os turistas,
como usuários dos serviços.
Além de que não se pode dizer que, em última instância, os encargos das
áleas devam recair sobre os povos indígenas receptores do turismo. Os povos
indígenas, se ocorrerem eventos cuja ocorrência, ou consequência, não possam ser
previstas pelas partes no momento da celebração do acordo, além de serem alheios à
sua vontade, são os principais prejudicados, majorando a sua vulnerabilidade.
Há, portanto, no contrato ora estudado uma divisão prévia de riscos, que
fornece às partes a possibilidade de analisarem a viabilidade (custo/benefícios) de se
engajarem no projeto.
Contudo, a utilização da teoria das áleas não é tão simples quanto parece. A
análise da ordinariedade ou extraordinariedade da álea pode mostrar-se tormentosa.
Ademais, ocorrido o evento, deve-se verificar se ele decorreu da conduta de um dos
contratantes, hipótese na qual quem deu causa deverá arcar com os prejuízos advindos,
ou se ele decorreu de evento imprevisível e alheio à vontade das partes. Essa
verificação nem sempre é fácil, podendo demandar tempo, além de, em muitos casos,
levar a um custoso e prolongado processo judicial. Todos os riscos e incertezas
induzem a empresa turística a criar a expectativa de perdas no preço que compõe a
proposta, para fazer frente aos ônus que sofrerão. No entanto, essa quantificação parte
de uma hipótese abstrata e subjetiva dos riscos de que a concessionária crê estar sujeito
a prestação do serviço.
A solução, nesses casos, parece a realização de planejamentos mais
detalhados da concessão, com o desenvolvimento de minuciosos estudos técnicos, nos
quais se determinem e quantifiquem os riscos a cargo da empresa turística. Ademais,
elaboração de cláusulas contratuais mais claras, além de viabilizar o cumprimento
sereno da avença, tem a finalidade de blindar o projeto contra as soluções longas e
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custosas e as alterações arbitrárias por parte da Administração e dos próprios povos
indígenas.499-500

6.2.10.5. O planejamento da concessão nos territórios dos povos indígenas

A globalização, o avanço tecnológico e o desenvolvimento da economia
demandam, cada vez, mais a estabilidade dos contratos. Os investimentos externos,
bem como os juros dos financiamentos dependem, em grande medida, da confiança
dos agentes econômicos na realização do acordado. A estabilidade contratual assume
um valor jurídico essencial. Consequentemente, o planejamento prévio da concessão,
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maio 2017.
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Foi constatado por estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento que a falta de uma

atribuição de riscos clara e objetiva nos contratos de concessão dava margem para que as
concessionárias tirassem vantagem do setor público em renegociações posteriores. Nessas
renegociações, a pressão competitiva da licitação já não existe, o que coloca o Poder Público em uma
situação desfavorável. Essa desvantagem torna-se ainda maior diante da responsabilidade do Estado de
fazer com que os serviços públicos continuem funcionando adequadamente. Nessa situação, é
frequente que o Estado ceda às pressões do concessionário, que, aliás, tem à disposição informações
da melhor qualidade e ótimo assessoramento técnico. O resultado dessas negociações é, muitas vezes,
ruim para os cofres públicos e injusto para os concorrentes derrotados na licitação. (STRONG, John
S., GUASCH, José-Luis, BENAVIDES, Juan. Managing Risks of Infrastructure Investment in Latin
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em:

<http://www.ppp.mg.gov.br/biblioteca/downloads/Managing%20Risks%20of%20Infrastructure%20In
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t%20in%20Latin%20America%20Lessons%20Issues%20and%20Prescriptions.pdf>. Acesso em: 05
maio 2017).
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notadamente da concessão nos territórios dos povos indígenas, reveste-se de papel
fundamental na prática dessas contratações.501
O planejamento prévio da concessão deve objetivar a identificação dos
riscos inerentes à concessão, permitindo que haja tratamento contratual expresso em
relação a eles. A previsão e avaliação dos riscos não são importantes somente para a
verificação da viabilidade econômica e financeira da concessão, como também para a
condução, do ponto de vista estritamente jurídico, dos mecanismos de atenuação
contratual das áleas e de solução de conflitos entre as partes, incluindo a divisão dos
ônus502.
A verificação prévia dos riscos a que um contrato de concessão de serviços
turísticos nos territórios dos povos indígenas está sujeito gera sentimento de segurança
jurídica no parceiro privado, nos investidores e no Poder Público, pois ninguém será
tomado de surpresa, caso o evento previsto efetivamente ocorra, permitindo, ainda
adoção de mecanismos para evitar a sua ocorrência ou minimizar os seus efeitos.503
A Administração Pública deve prever e quantificar os riscos, o que torna
mais clara a avaliação acerca da viabilidade da concessão de serviços turísticos nos
territórios dos povos indígenas como modalidade mais indicada para a prestação do
serviço considerado. Para os interessados na outorga da referida concessão, a previsão
e a quantificação permitem a formulação de propostas mais atrativas, considerando, de
fato, os riscos que estarão sob sua responsabilidade, permitindo, ao vencedor do
certame, empreender todos os esforços para evitar a sua ocorrência.
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repartição de riscos e responsabilidades entre o setor público e o privado condicionam as iniciativas de
financiamento. Esses modelos são ferramentas colocadas à disposição dos contratantes para aumentar
a eficiência e a segurança do contrato. TRUJILLO DEL VALLE, Jose Antônio. Financiación de
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A solução dos impasses relativos aos acontecimentos imprevisíveis e
alheios à vontade das partes deverá ser realizada no caso concreto, levando-se em
conta as peculiaridades dessa concessão. Assim, o planejamento não elimina os riscos
da concessão, mas os prevê e os equaciona, reduzindo a ocorrência de conflitos
durante a execução do contrato, o que traz maior estabilidade. Quanto melhor o
planejamento for realizado, mais bem definidas estarão as áleas ordinárias, diminuindo
a chance de litígios.
O planejamento deve ser efetuado antes da publicação do edital, para que
suas conclusões sejam incorporadas a ele e ao contrato. O estudo de viabilidade é
essencial para que a Administração Pública possa cumprir a obrigação que lhe é
imposta pelo artigo 5º da Lei nº 8.987/95, de publicar ato, justificando a conveniência
da outorga de concessão, caracterizando seu objeto, área e prazo antes da publicação
do edital de licitação. Desse estudo é possível se verificar a conveniência da outorga e
o prazo de duração do contrato. O domínio técnico e econômico-financeiro do
esquema da concessão, condição necessária para despertar a confiança dos
interessados em contratar, também depende do planejamento realizado pela
Administração e pelos demais atores envolvidas nas práticas turísticas.
Quanto melhor o planejamento realizado, maior a estabilidade e a segurança
daqueles que se interessam em participar do certame.504 Os interessados devem receber
da Administração Pública todos os estudos e projetos levantados na fase preliminar,
que devem ser colocados à disposição antes da elaboração de suas propostas, devendo
constar do edital de licitação, prazo, local e horário em que serão fornecidos, nos
termos do artigo 18, inciso IV, da Lei nº 8.987/95. A lei pressupõe a existência de fase
de planejamento da concessão, na qual serão feitos todos os estudos pelo Poder
Público. Essas pesquisas, ao integrarem o edital e posteriormente o contrato, obrigam
as partes durante toda a execução do pacto.
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2002, p. 50-51.
319

A fase de planejamento precede, portanto, a abertura da licitação, servindo
de base para a sua elaboração, além de fornecer critérios que são considerados, pela
lei, como cláusulas essenciais dos contratos.
Esses estudos prévios permitem à Administração Pública verificar a
existência de fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias e
provenientes de projetos associados, a serem indicadas no edital, para comporem a
remuneração do concessionário, com vistas a favorecer a modicidade da tarifa, nos
termos do artigo 11 da Lei nº 8.987/95. As fontes alternativas de receita devem
influenciar a determinação do equilíbrio econômico-financeiro inicial dos contratos.
Com o planejamento da licitação, a Administração Pública consegue
determinar metas, prazos, componentes da remuneração, condições necessárias à
prestação adequada do serviço, de forma a oferecer, aos interessados, todos os dados,
estudos e projetos úteis à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas.
Tornando-se claras as regras que serão adotadas na contratação e na execução do
acordo, aos interessados, permite-se a formulação de propostas mais adequadas.
O planejamento da concessão, com o rigoroso estudo da fórmula e
parâmetros econômico-financeiros, possibilita à Administração Pública, sob o respaldo
dos povos indígenas, a avaliação das propostas, desclassificando as manifestamente
inexequíveis ou flagrantemente incompatíveis com o objeto da licitação.505
Na fase de planejamento, inserem-se os estudos de viabilidade econômicofinanceira da concessão. Neles, constarão os parâmetros que permitirão, aos
interessados, avaliar as chances de êxito do plano, alicerçando o futuro contrato em
bases sólidas. O desiderato de se utilizar o planejamento nas concessões é fazer do
contrato um instrumento de regulação da concessão. O contrato é fonte de direitos e
obrigações e assim deve ser encarado.506
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As decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal têm enfatizado a importância de se

preservar o conteúdo do acordo nas concessões de serviços públicos. Nesse sentido, o acórdão
proferido no REsp 1007703/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON em 18/03/2008, (DJe 18/11/2008),
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cuja ementa dispõe: “RECURSO ESPECIAL – PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO
– SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES – TELEFONIA FIXA – TARIFA DE ASSINATURA
BÁSICA. 1. Divergência jurisprudencial não comprovada, em face do óbice sumular (Verbete
13/STJ). 2. De acordo com o art. 21, XI, da CF/88 e com a Lei 9.472/97 - Lei Geral de
Telecomunicações, a ANATEL detém o poder-dever de fiscalização e regulação do setor de telefonia
em relação às empresas concessionárias e permissionárias, o que inclui o papel de controle sobre a
fixação e o reajuste das tarifas cobradas do usuário dos serviços de telefonia, a fim de, dentro dessa
linha principiológica, garantir o pleno acesso às telecomunicações a toda a população em condições
adequadas e com tarifas razoáveis. 3. Nos termos do art. 175 da CF/88 e da Lei Geral de Concessões,
Lei 8.987/95, a fixação das tarifas devidas em retribuição ao serviço prestado pelas concessionárias
ocorre no ato de concessão, com a celebração do contrato público, precedido do indispensável
procedimento de licitação, sempre buscando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4. A
despeito disso, não existe regra específica quanto à quantidade de tarifas ou quanto aos limites dessa
cobrança, deixando a Lei Geral de Telecomunicações ao prudente arbítrio da ANATEL o papel de
regulação e fiscalização dos serviços de telefonia fixa e móvel. 5. A cobrança da assinatura básica
mensal está prevista na Resolução 85/98 da ANATEL e nas Portarias 217 e 226, de 3 de abril de 1997,
editadas pelo Ministro de Estado das Comunicações, nas quais são observados critérios técnicos tanto
para permitir a cobrança da tarifa básica quanto para assegurar ao usuário padrões mínimos e
compatíveis de acessibilidade e utilização do serviço telefônico e obrigando, ainda, as prestadoras a
dar publicidade aos seus planos de serviços. 6. Não existe incompatibilidade entre o sistema de
regulação dos serviços públicos de titularidade do estado prestados de forma indireta e o de proteção e
defesa do consumidor, havendo, ao contrário, perfeita harmonia entre ambos, sendo exemplo disso as
disposições constantes dos arts. 6º, inc. X, do CDC, 7º da Lei 8.987/95 e 3º, XI; 5º e 19, XVIII, da Lei
9.472/97. 7. Os serviços públicos são prestados, na atualidade, por empresas privadas que recompõem
os altos investimentos realizados no ato da concessão com o valor recebido dos usuários, através dos
preços públicos ou tarifas, sendo certa a existência de um contrato estabelecido entre concessionária e
usuário, de onde não ser possível a gratuidade de tais serviços, o que inclui a disponibilidade do
"tronco" telefônico na comodidade do lar dos usuários, cobrado através do plano básico mensal. 8.
Recurso

especial

não

provido.

”

Disponível

em:

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=concess%E3o+e+contrato+e+servi%E7o+e
+gratuidade+n%E3o+idoso&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=4#>. Acesso em 22 fev. 2010. No
mesmo sentido é a conclusão de Lilian de Castro Peixoto, no estudo realizado sobre a proteção aos
investimentos das concessionárias de serviço público na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Segundo a autora “A análise dessas decisões evidencia que o STF, desde 1997, e o STJ, desde o final
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O concessionário será beneficiado com definições mais claras em relação à
divisão de riscos e responsabilidades. Além de elaborar a proposta com bases mais
concretas, o concessionário poderá atuar, durante a execução do acordo, para evitar a
ocorrência dos riscos aos quais estiver sujeito, adotando medidas preventivas, como a
contratação de seguros. Haverá maior segurança em relação aos conflitos que surgirem
durante a execução do acordo. A aplicação das regras previstas no contrato abrevia o
procedimento de recomposição do equilíbrio econômico financeiro, tornando mais
claras as responsabilidades, o que facilita o papel dos aplicadores do direito. Desse
modo, quanto mais claro for o contrato celebrado, maior será a segurança das partes
em relação a ele, mais amplas serão sua confiabilidade e estabilidade, beneficiando as
partes contratantes e os usuários de serviços.
Nesse sentido, Lilian de Castro Peixoto afirma que:
“Para cada contrato, individualmente, deve-se estabelecer uma distribuição
de riscos e custos entre as partes contratantes, independentemente desta
distribuição ter que respeitar ou não a teoria das áleas ordinárias e
extraordinárias. A ausência de uma divisão clara e inequívoca dos riscos da
contratação é um dos fatores que mais gera insegurança nas partes, bem
como nos intérpretes do contrato em caso de conflito.”507

O balizamento de quais fatos configura as áleas ordinárias e extraordinárias
e a disposição acerca dos mecanismos de solução do conflito minimizam as
probabilidades de que o desequilíbrio inviabilize ou dificulte o regular alcance do
objeto do contrato de concessão. O planejamento não tem o condão de eliminar todos
os riscos de uma concessão, mas é instrumento essencial na sua previsão e
de 2004, vêm fazendo prevalecer o respeito às condições contratuais inicialmente pactuadas,
estabelecidas nos editais de licitação e respectivos contratos”. (PEIXOTO, Lilian de Castro. A
proteção aos investimentos das concessionárias de serviço público na jurisprudência dos tribunais
superiores. 2009.144 f. Tese (Mestrado em Direito do Estado) – Faculdade de Direito, Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo 2009, p.87.
507

PEIXOTO, Lilian de Castro. A proteção aos investimentos das concessionárias de serviço público

na jurisprudência dos tribunais superiores. 2009. 144 f. Tese (Mestrado em Direito do Estado) –
Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo 2009, p.51.
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equacionamento, conferindo às partes maior segurança na contratação, com a
preservação dos fins da concessão e a solução acordada para os impasses surgidos
durante a execução do acordo.508
A verificação da quebra do equilíbrio econômico-financeiro depende da
realidade (prevista e de fato a concretizada). Pelo estudo de viabilidade econômicofinanceira, os encargos do concessionário e os elementos de sua remuneração são
definidos anteriormente. O planejamento é essencial na determinação do processo de
formação e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, porque deve prever e
alocar os riscos a que a concessão está sujeita,509 definir os encargos do
concessionário, estimar o tempo de duração do contrato, antever os índices de reajuste
e a periodicidade das revisões contratuais ordinárias. O planejamento é, sem dúvida,
essencial ao equilíbrio econômico-financeiro.

6.2.10.6. A estruturação tarifária na concessão de serviços turísticos nos
territórios dos povos indígenas

A tarifa não é a única fonte de vantagens para o concessionário; todavia, é a
principal, necessária para cobrir, ao mesmo tempo, os custos e investimentos do
concessionário. De outro lado, a tarifa é instrumento para a garantia de acesso dos
turistas aos serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas concedidos.
Não há uma fórmula única para a realização de seu cálculo. Os critérios
deverão ser adotados de acordo com as peculiaridades do serviço a ser concedido,
considerando-se, entre outros, a forma de sua prestação (se em regime de
exclusividade ou concorrência) e o perfil econômico dos futuros turistas. A Lei n°
8.987/95 previu a possibilidade de fixação de tarifas diferenciadas “em função das

508

PEREZ, Marcos Augusto. O risco nos contratos de concessão de serviços públicos. Belo

Horizonte: Fórum, 2006, p. 140.
509

Obedecendo a divisão entre áleas ordinárias e extraordinárias.
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características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos
distintos segmentos de usuários” (art. 13).
Os critérios genéricos da estruturação tarifária do serviço e seu modo de
aferição deverão estar expressos na lei que define a política tarifária do setor, editada
pelo ente federativo titular do serviço, cabendo ao contrato detalhá-las. Há diversos
modelos de estruturação tarifária que podem ser adotados nos contratos de concessão
de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas. A Lei nº 8.987/95 não
limitou a escolha de modelos de forma que cabe ao concedente a realização dessa
escolha.

6.2.10.7. O equilíbrio econômico-financeiro e sua relação com os modelos
tarifários.
A tarifa baseada no preço do custo pelo serviço visa remunerar o
concessionário para compensar seus custos diretos e indiretos, inclusive os
investimentos necessários à ampliação de sua prestação, assim como garantir-lhe uma
margem de lucro predefinida. A sistemática assegura ao concessionário uma
remuneração suficiente para lhe permitir amortizar os investimentos efetuados,
executar o serviço concedido, compensá-lo pelos custos com essa prestação e garantir
um retorno satisfatório pela prestação do serviço aos usuários.
Essa tarifa baseada no modelo tarifário pelo custo do serviço faz com que
não exista qualquer perspectiva de alteração do valor da tarifa durante o prazo de
execução do pacto. Uma vez fixado esse valor, suficiente para garantir a remuneração
do concessionário, ele deve ser mantido durante toda a execução do pacto. A
modificação da remuneração do concessionário só seria admissível em caso de
alteração na economia do contrato, decorrente de evento extraordinário, futuro e
desconhecido para as partes no momento da celebração do acordo.
Não obstante, outras formas de fixação da tarifa têm sido adotadas nas
concessões de serviços públicos, baseadas em critérios diversos do custo do serviço,
consagradoras de um dever de eficiência para o concessionário e devem ser
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consideradas nos contratos de concessão de serviços turísticos nos territórios dos
povos indígenas.
Segundo essa nova perspectiva, o aumento do retorno esperado da
concessão, em razão do incremento da eficiência na prestação do serviço, justifica uma
ampliação na aleatoriedade de sua exploração. Dessa forma, admite-se que o
concessionário esteja sujeito a riscos maiores do que os tradicionalmente aceitos pela
doutrina, tendo, como contrapartida, uma possibilidade de lucros maiores do que os
obtidos com os modelos anteriores. A ampliação da aleatoriedade e a demanda por
maior eficiência exigem que se facultem ao concessionário as escolhas sobre os meios
de execução da prestação do serviço. A fixação da tarifa nessa nova base pressupõe a
aptidão, do concessionário, a prospectar os meios mais eficazes para a prestação do
serviço: diminuindo custos, aumentando lucros e mantendo a prestação do serviço de
forma adequada, nos termos da lei.
Aumentando-se o campo de escolhas do concessionário em relação aos
meios, permitindo que ele adote as providências que entender mais eficazes à obtenção
de lucro, a aleatoriedade pode ser incrementada. Nessa perspectiva, transfere-se ao
agente econômico executor a decisão sobre os meios mais rentáveis, correspondendo a
esse bônus, o ônus decorrente da majoração da aleatoriedade. Exemplo desse modelo
tarifário é o price cap. Segundo essa sistemática, o órgão competente fixa uma tarifa
inicial, que deve ser suficiente para cobrir os custos, prevendo, desde logo, reajuste
futuro vinculado a determinado índice, mas sujeito a uma redução predeterminada.510
A adoção desse modelo inova a configuração da equação econômicofinanceira dos contratos de concessão, passando da concepção clássica de equilíbrio
econômico-financeiro como uma relação estática entre encargos e vantagens para um
liame dinâmico, no qual se admite a utilização de variáveis previamente conhecidas,
mas determináveis durante a execução do acordo511, de forma que pode ser um modelo
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JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São Paulo: Dialética,

2003, p. 359.
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Ibidem, p. 361.
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a ser considerado nos contratos de concessão de serviços turísticos nos territórios dos
povos indígenas, onde se prevê um planejamento prévio e detalhado da concessão.
Nesse caso, a equação econômico-financeira é definida pelos contratantes
quando da celebração do contrato, admitindo-se, por disposição expressa, que seu
valor (resultado) possa variar durante a execução do acordo, desde que essa variação
ocorra, sem que haja alteração nas cláusulas contratuais ou nas condições aceitas para
a sua execução. Marçal Justen Filho alerta para o fato de não existir qualquer vedação
legal ao estabelecimento de uma relação dinâmica entre encargos e vantagens,
constituindo dever do concessionário a ampliação de sua eficiência e redução de seus
custos.
Na fixação da tarifa pelo price cap a redução é prevista contratualmente,
constituindo produto do acordo de vontades. A equação econômico-financeira será
obedecida, desde que mantidas as condições contratuais, exatamente nos termos do
que dispõe o artigo 10 da Lei nº 8.987/95.
A adoção da tarifa pelo price cap não constitui burla às garantias do
concessionário. Ela pode ser adotada pelas partes contratantes em harmonia com os
preceitos constitucionais e legais. Com efeito, nos contratos de concessão de serviços
turísticos nos territórios dos povos indígenas, a Administração Pública deverá fazer
constar do edital a utilização desse sistema tarifário. Os interessados formularão suas
propostas sabendo, de antemão, que a remuneração do vencedor será apurada de
acordo com esse sistema.
A sistemática também não confronta com a disposição do artigo 37, inciso
XXI da Constituição Federal do Brasil, porquanto as condições de pagamento
refletirão as condições efetivas da proposta. Nesse caso, não é o valor resultante da
equação encargos e vantagens que é mantido, mas a própria equação em si,
introduzindo-se na relação elementos que permitem a interiorização, no contrato, de
elementos a ele externos, de forma consentida e controlada. Essa possibilidade está
contemplada no artigo 10 da Lei nº 8.987/95.
Além disso, o artigo 9º, parágrafo 2º, da Lei nº 8.987/95 prevê a
possibilidade de revisão de tarifa nas hipóteses de ocorrência de fatos imprevisíveis,
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mas de maneira ordinária, a critério dos contratantes, com a análise periódica da
planilha de custos, permitindo a verificação dos ganhos e perdas de eficiência pelo
concessionário.
A operacionalização da sistemática de fixação de tarifas pelo price cap
coaduna-se com o regime de reequilíbrio da equação econômico-financeira.512
De se ressaltar que a existência desse modelo não afasta a adoção do
modelo de fixação da tarifa pelo custo do serviço ou de outros métodos porventura
existentes. A escolha do modelo tarifário aplicável aos contratos de concessão de
serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas deverá levar em conta o próprio
serviço a ser concedido, escolhendo-se a sistemática que melhor atenda ao interesse no
caso concreto.

6.2.11. As cláusulas necessárias

A Lei 8.666/93, em seu artigo 55, prescreve na ordem jurídica brasileira as
cláusulas

necessárias

que

devem

constar

obrigatoriamente

nos

contratos

administrativos. São elas:

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de
observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando
exigidas;
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ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense,

2008, p. 648.
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VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e
os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão,
quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a
inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos
omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.”

A lei nº 8.987/95 determina as cláusulas essenciais do contrato de
concessão especificamente:
“Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas:
I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão;
II - ao modo, forma e condições de prestação do serviço;
III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da
qualidade do serviço;
IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a
revisão das tarifas;
V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da
concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de
futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização,
aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações;
VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do
serviço;
VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos
e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos
competentes para exercê-la;
VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a
concessionária e sua forma de aplicação;
IX - aos casos de extinção da concessão;
X - aos bens reversíveis;
XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações
devidas à concessionária, quando for o caso;
XII - às condições para prorrogação do contrato;
XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da
concessionária ao poder concedente;
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XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da
concessionária; e
XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais.
Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público
precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente:
I - estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras
vinculadas à concessão; e
II - exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações
relativas às obras vinculadas à concessão.”

Sendo assim, é importante salientar que a sua aplicação a esse novo tipo
contratual requer a consideração de peculiaridades. Pensando assim, o presente estudo
tratará dessas cláusulas nos subtópicos abaixo, ainda que, evidentemente, a aplicação
delas requeira a sua devida adaptação.

6.2.11.1. A definição do objeto e o regime de execução
O objeto é o núcleo do contrato de concessão de serviços turísticos nos
territórios dos povos indígenas, já que “consiste nas prestações que as partes se
obrigam a realizar.”.513
Desse modo, o regime de execução das diversas medidas de gestão a serem
realizadas pela empresa turística dá-se por empreitada integral. A figura da
empreitada integral, conforme recepciona o artigo 6º, VIII, “e”, da Lei 8.666/93,
configura-se

“quando se contrata um empreendimento em sua integralidade,
compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias,
sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante
em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e
legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional
e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada.”514
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A empresa turística tem a obrigação de prestar os seus serviços nas
condições ambientais e culturais mais favoráveis.
A Administração tem a responsabilidade e a função pública de exigir da
empresa turística a adoção de medidas adequadas para obter, na prestação de seus
serviços, o melhor resultado possível, que não envolve apenas preço, custos, rapidez e
probabilidade de prestação. Ou seja, o melhor resultado possível deve atender às
condições ambientais e culturais mais favoráveis. Dessa maneira, a empresa turística
atua em prol da proteção, da preservação e do fortalecimento dos bens culturais dos
territórios dos povos indígenas, promovendo a utilização de bens ecológicos de forma
consciente e racional, controlando, assim, a produção de resíduos.
Pensando assim, entende-se oportuno agora considerar que “o exemplo mais
perfeito de conciliação entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental resulta
da aplicação do sistema europeu de certificação ambiental aos serviços de alojamento
turístico”.515 O rótulo ecológico europeu é atribuído a produtos que “apresentem
características que lhe[s] permitam contribuir de modo significativo para
melhoramentos em relação a aspectos ecológicos essenciais”,516 com o fito de utilizar
eficientemente os recursos envolvidos e assegurar “um elevado nível de proteção do
ambiente”.517 Ainda no âmbito europeu, os serviços de alojamento turístico podem
beneficiar-se da certificação ambiental desde que preencham os critérios atribuídos
pela Decisão 2009/578 da Comissão.
Nessa linha de entendimento, é perfeitamente correto defender a admissão
de rótulos ecológicos como uma medida eficiente de gestão nos territórios dos povos
indígenas, pois a
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“certificação tem como fim limitar os principais impactes ambientais nas
várias fases do ciclo de vida de um serviço de alojamento turístico,
nomeadamente limitando o consumo de energia e de água, evitando ou
reduzindo a produção de resíduos, favorecendo a utilização de recursos
renováveis e de substâncias menos perigosas para o ambiente e promovendo
a informação e a educação ambiental.”518

Não bastando isso, os rótulos ecológicos influenciam os turistas diante da
potencialidade de persuasão e da facilidade de transmissão. Por isso, os países
receptores do turismo nos territórios dos povos indígenas têm o dever de regulamentar
a admissão de rótulos em âmbito interno. Assim como as mensagens com relevância
ambiental, o rótulo tem a capacidade de transmitir de modo simples informações de
uso e permanência em território tradicional. E, de modo educativo, o rótulo pode
procurar levar os turistas a adotarem comportamentos tradicionalmente corretos.

6.2.11.2. O preço, as condições de pagamento e de reajuste
A Lei 8.666/93, em seu artigo 40, inciso XIV, prevê que as regras gerais
acerca de preço, condições de pagamento, de reajuste e de atualização monetária
devem estar preestabelecidas no ato convocatório.
Assim, o ato convocatório deverá refletir a especificidade das referidas
regras gerais e as partes não deverão criar uma burocracia excessiva,519 o que exige
dos órgãos gestores no âmbito de suas competências disciplinares a operacionalização
clara e objetiva do contrato. Desse modo, eles têm a responsabilidade funcional de
publicar editais, de julgar licitações e de realizar os demais procedimentos licitatórios.
A lei nº 8.987/95 determina de forma específica a política tarifária do
serviço público concedido:
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“Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da
proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão
previstas nesta Lei, no edital e no contrato.
§ 1o A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente
nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser
condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o
usuário. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
§ 2o Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de
manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.
§ 3o Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção
de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta,
quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou
para menos, conforme o caso.
§ 4o Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial
equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo,
concomitantemente à alteração.
Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se
mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o
poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação,
a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas,
complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem
exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o
disposto no art. 17 desta Lei.
Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão
obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
Art. 12. (VETADO)
Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características
técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos
segmentos de usuários.”

Em outros termos, a Administração, sob a anuência dos povos indígenas
interessados nesse tipo de desenvolvimento socioeconômico, terá o encargo de
estabelecer os termos da licitação, caracterizando o objeto do contrato.
O processo de outorga contará com critérios de seleção. Tais critérios
envolverão, especialmente, o objeto, com a identificação e descrição dos bens
ecológicos e culturais potencialmente envolvidos nas práticas turísticas, bem como a
descrição dos bens afetos à prestação dos serviços a serem desenvolvidos ao abrigo de
uma gestão sustentável. Portanto, compete ao ente público o dever de diligência, que
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se traduz “numa atuação minuciosa, detalhada, responsável e capacitada, para a
Administração modelar adequadamente tanto o certame como a outorga que dele
derivará”.520

6.2.11.3. Os prazos contratuais
Se, tradicionalmente, o contrato “definirá, segundo os termos do ato
convocatório e da proposta, os prazos de execução das prestações que incumbem às
partes”,521 então o contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos
povos indígenas definirá previamente os prazos de início de execução e de conclusão.
Seguindo a linha de Maria Sylvia Zanella di Pietro, a fixação do prazo de
início no caso do turismo nos territórios dos povos indígenas, como um bem público,
fica, pois, a critério da Administração, sob a anuência dos povos indígenas afetados
pelas práticas turísticas. Por não existir diploma normativo específico que estabeleça
limites, os termos iniciais e finais do contrato devem constar no edital de licitação,
como elemento essencial à manutenção da equação econômico-financeira. O modo
normal de extinção do contrato é o término do prazo de vigência contratual.522
Sob a lógica do prazo de vigência do contrato, uma parcela da doutrina
entende que existem dois tipos de contratos, quais sejam: os contratos de execução
instantânea e os contratos de execução continuada.
“Os contratos de execução instantânea impõem à parte o dever de realizar
uma conduta específica e definida. Uma vez cumprida a obrigação, o
contrato se exaure e nada mais pode ser exigido do contratante. Assim se
passa, por exemplo, com o contrato de compra e venda à vista de um imóvel.
Tão logo o vendedor promove a tradição da coisa e o comprador liquida o
520
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preço, o contrato está exaurido. Já os contratos de execução continuada
impõem à parte o dever de realizar uma conduta que se renova ou se mantém
no decurso do tempo. Não há uma conduta específica e definida cuja
execução libere o devedor (excluídas as hipóteses de vícios redibitórios,
evicção etc.). Assim se passa, por exemplo, com o contrato de locação. O
locador deve entregar o bem locado ao locatário e assegurar-lhe a
integridade da posse durante o prazo previsto.”523

Já outra parcela da doutrina administrativa, como Simone Miqueloto,
entende que os contratos podem ser divididos em

“contratos por prazo certo, em cuja vigência somente o prazo fixado
influirá, não sendo relevante a conclusão do objeto, uma vez que visa, via de
regra, à prestação de um fornecimento ou à prestação de alguma atividade; e
contratos por escopo, em que o fim almejado consiste na conclusão de um
objeto que é certo e determinado, como, por exemplo obras e projetos.
Nestes a extinção do contrato se dá com a conclusão do objeto, naqueles,
com o término do prazo.”524

Em todo caso, o contrato de serviços turísticos nos territórios dos povos
indígenas, como um contrato atípico e de cariz concessório, não pode ser formalizado
por prazo indeterminado, no sentido de que apenas uma (determinada e específica)
empresa turística perpetue-se na prestação de serviços turísticos.
Ou melhor, a celebração do contrato
“Com prazo de vigência indeterminado é expressamente vedada pela Lei
8.666/1993 (§3º do artigo 57). Os prazos nos contratos administrativos não
comportam qualquer indeterminação, eis que é da sua natureza a
determinação concreta e objetiva do lapso temporal no qual perdurarão os
direitos e obrigações previamente acordados entre as partes.”525
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Não obstante, seguindo a linha de Luiz Antônio Rolim, a fixação de prazos
curtos não é aqui compatível. Levando em consideração as peculiaridades do objeto do
contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas, o
prazo de vigência longo, a ser determinado pelas partes envolvidas no contrato, é
necessário, uma vez que deve tomar em conta os elevados investimentos que
envolvem a prestação dos serviços e as obrigações econômico-financeiras que,
sensivelmente, envolvem as atividades da empresa turística contratada.526
Por vezes, a prorrogação desse contrato é admissível, podendo ser
convencionada no próprio instrumento contratual. Desse modo, além do prazo de
vigência inicial previamente estabelecido, a prorrogação do contrato é a dilatação da
sua vigência, “nas mesmas condições do contrato inicial e com o mesmo contratado.
De tal modo, o direito brasileiro admite essa extensão da vigência dos contratos que
se extinguem pelo decurso do prazo, desde que esteja prevista expressamente no ato
original. ”527 Portanto, é importante entender que “a omissão no instrumento
convocatório da licitação e nas cláusulas do contrato administrativo sobre o tema da
prorrogação implica vedação tácita à sua admissão.”.528
6.2.11.4. A prestação da garantia pelo contratado

O contrato de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas, como
um contrato administrativo, atípico e de cariz concessório, sofre incidência de normas
especiais de Direito Público, no Brasil regulado, basicamente, pela Lei 8.666/93.
Por

conseguinte,

esse

contrato,

como

qualquer

outro

contrato

administrativo, caracteriza-se pela desigualdade entre as partes envolvidas, fato que
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confere, em particular no caso do contrato ora estudado, ao ente público (detentor do
domínio dos territórios afetados pelas práticas turísticas) e, não obstante, aos povos
indígenas (detentores de direitos sobre os territórios, que incluem os bens ali
existentes), posição de supremacia em relação à empresa turística contratada.
Nessa linha, a exigência de garantia pelo contratado, recepcionada pelo
artigo 56 da Lei 8.666/93, desde que prevista no instrumento convocatório, visa,
substancialmente, a assegurar a adequada execução do contrato. Ou seja, segundo
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo,
“como todo contrato administrativo deve atender a uma finalidade pública, o
inadimplemento ou o adimplemento defeituoso acarretam lesão não apenas à
Administração contratante, mas a toda a coletividade. Mediante a exigência
de prestação de garantias pelos contratados, a Administração reduz o risco
de ocorrência e má execução do contrato, ou, na hipótese de essa verificarse, assegura uma rápida composição das perdas sofridas em decorrência da
inexecução ou execução irregular.”529

Desse modo, a prestação de garantia pela empresa turística para a devida
prestação de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas constitui uma
cláusula necessária e importante, que deverá ser observada não só na fase de
contratação, como também nas renovações a cada prorrogação.
A prestação de garantia dar-se-á por meio de caução em dinheiro ou títulos
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. No contrato de concessão de
serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas, a cláusula de garantia
assegurará o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do contrato,
multas punitivas aplicadas pela fiscalização à empresa turística e pagamento de
prejuízos causados aos povos indígenas decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato. Assim, a exigência de garantia de execução do contrato, nos
moldes do artigo 56 da Lei 8.666/93, deve ter validade não só durante a execução do
contrato, mas também depois do término do prazo de vigência contratual, por período
529
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relativamente satisfatório (por exemplo, três meses depois do término da vigência
contratual). Além de que essa exigência deve ser renovada, se ocorrer a prorrogação
do contrato.
Nesse contexto, a empresa turística não executará a garantia nas seguintes
hipóteses:
“Caso fortuito ou força maior; alteração, sem prévia anuência da seguradora
ou do fiador, das obrigações contratuais; descumprimento das obrigações
pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração; ou prática de
atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.”530

A prestação de garantia pelo contratado no contrato de concessão de
serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas constitui, em verdade, um
mecanismo a serviço do sucesso, uma vez que disponibiliza meios asseguradores para
o caso de a empresa turística não ser capaz de executar satisfatoriamente o objeto do
contrato.

6.2.11.5. Da inexecução e da rescisão do contrato

A Lei 8.666/93, em seu artigo 77, que trata de normas gerais sobre
licitações e contratos administrativos, prevê a temática sobre a inexecução (total ou
parcial) do contrato, que enseja a sua rescisão.
Nessa linha, constituem-se motivos para a rescisão do contrato:

“I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
530
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V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicação à Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores;
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato;
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa
a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou
compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto
para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato.
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.”
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Nos termos da referida lei, notadamente nos moldes dos seus artigos 78 e
79, a rescisão dos contratos administrativos “compreende três categorias básicas:
administrativa, judicial e amigável. Assim, nos termos da Lei 8.666/93, a não
execução de determinado contrato deve importar em sua rescisão.”.531
Ao contrário disso, nos moldes da Lei 8.987/95, em seu artigo 39, que trata
dos contratos de concessão de serviço públicos, a rescisão do contrato de concessão,
por iniciativa do concessionário, dá-se por via judicial. Por outro lado, a rescisão feita
pelo poder concedente, caso as normas da concessão não sejam cumpridas pelo
concessionário, dar-se-á por via administrativa, por meio da declaração de caducidade,
conforme artigo 38 da referida lei.
Não se deve perder de vista, todavia, que o contrato de concessão de
serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas carrega peculiaridades a serem
efetivamente consideradas, por exemplo, que os povos indígenas são partes ativas e
atuantes na relação contratual. Por isso, os fundamentos de uma possível rescisão
contratual devem se dar, à primeira vista, por razões de inexecução (total ou parcial)
do contrato. Isso inclui o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos, bem como dos demais motivos acima referidos.
Logo, constituem-se motivos também para rescisão do contrato ora
estudado: (1) o desatendimento das determinações previamente estabelecidas no
cronograma de visitação, concebido pelos povos indígenas, de modo a atender ao seu
modo de vida, ou o desatendimento das determinações estabelecidas pelo código de
conduta interno, tradicionalmente apropriado; (2) razões de interesse dos povos
indígenas de alta relevância para as integridades culturais e ecológicas dos bens
existentes nos territórios ancestrais; e (3) a não liberação, por parte dos povos
indígenas, sob respaldo legal da Administração, de área, local e bens afetos à prestação
de serviços turísticos.
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6.2.11.6. As considerações sobre licitação
O ponto de relevância a ser, num primeiro momento, ponderado no presente
tópico é o fato de que, para o adequado e efetivo sucesso do contrato de concessão de
serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas, existe a necessidade de
planejamento prévio do contrato. Nesse sentido, concorda-se com Lucas Rocha
Furtado sobre o planejamento prévio, como fase interna da licitação, ser tão importante
quanto a divulgação dos instrumentos convocatórios, como fase externa da licitação.
Refere-se o doutrinador que

“Quanto mais precisos e detalhados forem os estudos prévios realizados pelo
poder público, maior será o interesse dos agentes privados, menores serão os
riscos do empreendimento e, portanto, igualmente menores serão os
encargos a serem transferidos pelo futuro parceiro privado aos usuários e ao
próprio poder público.”532

Para entender melhor a necessidade de planejamento prévio do contrato, no
ordenamento jurídico brasileiro, a Lei 11.079/04, em seu inciso I, do artigo 10, prevê
que a abertura do processo licitatório para a contratação de parcerias público-privadas
está condicionada obrigatoriamente à realização de estudos técnicos que demonstrem:

“a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação
das razões que justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada;
b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de
resultados fiscais, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes,
ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução
permanente de despesa; e
c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta
Lei, a observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos arts.
29, 30 e 32 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, pelas
obrigações contraídas pela Administração Pública relativas ao objeto do
contrato; [...]
II – elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos
exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada;
532
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III – declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas
pela Administração Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a
lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual;
IV – estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o
cumprimento, durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das
obrigações contraídas pela Administração Pública;
V – seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o
contrato será celebrado;
VI – submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública,
mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e
por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a
identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado,
fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões,
cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da data prevista para a
publicação do edital; e
VII – licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o
licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do regulamento,
sempre que o objeto do contrato exigir.”

A realização de estudos técnicos preliminares como primeira etapa do
processo licitatório representa um aspecto de grande relevância para o sucesso do
contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas, uma
vez que essa realização objetiva, substancialmente, assegurar a viabilidade técnica e o
tratamento de seus efeitos sociais, culturais e ambientais, bem como identificar e
analisar o projeto básico (ou plano de trabalho) a ser ofertado pela empresa turística.
Nos moldes do artigo 6º da Lei brasileira n. 8.666/93, o conteúdo do projeto
básico no contrato ora defendido deve ser formado por apontamentos de fundamental
importância, quais sejam: (1) desenvolvimento da prestação de serviços turísticos a
serem adotada pela empresa turística de forma a fornecer uma visão global do que irá
acontecer e quais os bens culturais e bens ecológicos afetos, sendo que, por isso, o
plano de trabalho deve ser demonstrado com clareza; (2) soluções técnicas que
incluem a utilização de equipamentos técnicos, com alta qualidade, suficientemente
detalhadas, com vistas a prevenir ou a minimizar variantes durante todo o processo de
prestação de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas e nos bens afetos;
(3) identificação dos tipos de serviços turísticos a prestar aos turistas e de produtos
turísticos endógenos e exógenos, sem frustrar o caráter competitivo para a sua
prestação; (4) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos
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construtivos e instalações provisórias, sem frustrar o caráter competitivo para a sua
execução; (5) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão nos territórios
dos povos indígenas, compreendendo o cronograma de visitação, tradicionalmente
elaborado; (6) e, por fim, o orçamento detalhado, fundamentado em quantitativos de
serviços turísticos e na utilização de bens (culturais e ecológicos) propriamente
avaliados.
Não bastando isso, entende-se que a contratação da empresa turística será
precedida de licitação na modalidade concorrência. Isso significa que o contrato de
concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas utiliza padrão
semelhante ao adotado para as licitações das concessões de serviços públicos. Desse
modo, a modalidade concorrência constitui “a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu
objeto.”.533
Assim, o julgamento deverá adotar os seguintes critérios: o menor valor da
tarifa dos serviços turísticos a serem prestados; e a melhor proposta a ser escolhida
com base na combinação dos critérios de menor valor das tarifas dos serviços
turísticos com os de melhor técnica.
Conforme estabelece a Lei 8.666/93, em seu artigo 38, que prevê normas
gerais para os contratos administrativos no Brasil, “o procedimento da licitação será
iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de
seu objeto e do recurso próprio para a despesa.”.534
“Em verdade, concorda-se com Rui Medeiros sobre"A ideia de uma
economia de mercado aberta e de livre concorrência, assegurar a efectiva
eliminação das chamadas barreiras ‘invisíveis’ ao mercado interno da
contratação pública, bem como condições fundamentais de igualdade dos
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agentes económicos na participação nos diversos procedimentos de
formação dos contratos públicos.”535

Desse

modo,

os

diplomas

normativos

relativos

aos

contratos

administrativos, particularmente a Lei 8.666/93, devem estabelecer que no momento
da licitação para a escolha da empresa turística a ser contratada são especialmente
aplicáveis os princípios da transparência, da igualdade e da concorrência. Esses
princípios consubstanciam-se como um fator de interpretação das normas gerais sobre
licitação e contratos administrativos, notadamente do contrato de concessão de
serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas, funcionando, pois, “como
tópico de determinação do seu sentido e alcance e servindo de critério para uma
interpretação mais extensiva ou mais restrita das normas. ”536

6.2.11.7. Dos encargos da empresa turística
A empresa turística contrai encargos contratuais no momento em que assume a
prestação de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas. Por consequência, a
inobservância dos encargos contratuais ocasiona o inadimplemento do ajuste, podendo ela ser
penalizada com sanções administrativas e até mesmo com a extinção do contrato.
Assim, as empresas turísticas como organizações econômicas e sociais, no âmbito de
suas atividades e nos processos em que estão envolvidas, têm o dever ainda de adotar

“normas de referência que permitam avaliar se as decisões que adoptam são
coerentes com: a organização em que se actua; o contexto da sociedade envolvente; e
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o próprio indivíduo”.537 Esse dever é reflexo de uma nova cultura ética nas
organizações, que por sinal é
“muito mais do que a aplicação de conceitos paternalistas ou de caridade
social, é antes de mais um conceito diferenciador e mobilizador de uma
prática sustentável e mais competitiva das organizações, no espaço
económico e social que directamente ocupam, mas também dentro de uma
lógica global, impulsionada pelo mundo plano.”538

Isso significa que os profissionais do turismo terão uma postura positiva por
serem responsáveis socialmente. Ou seja, os profissionais da área da hotelaria e do
turismo devem ser capazes de adotar comportamentos responsáveis do ponto de vista
ético e da responsabilidade social, dando a devida atenção e sendo fiéis aos seguintes
compromissos: o compromisso de respeitar o modo de vida tradicional dos povos
indígenas receptores do turismo; o compromisso de promover a educação ambiental e
a cultural, como direitos-deveres dos turistas; o compromisso de proteger, preservar e
fortalecer os bens culturais dos povos indígenas, envolvendo a paisagem cultural dos
seus territórios; e o compromisso de respeitar, preservar e valorizar a autenticidade dos
bens culturais envolvidos nas práticas de turismo, que inclui a utilização racional dos
bens ecológicos.
Dentro dessa conjectura, concorda-se com Joaquim Pinto Contreiras sobre a
necessidade de maximizar valores para os shareholders. Para ele, “é necessário
repensar o objectivo das organizações dentro de uma perspectiva social e de criação de
valor para os stakeholders”.539 Para ele, as organizações que conseguirem atuar dessa
forma irão ganhar benefícios como
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“Notoriedade da sua marca; ser um empregador preferencial; construir e
manter um forte posicionamento no mercado; construir e manter níveis de
confiança no mercado accionista; capacidade de inovar e apresentar novos
serviços e produtos conquistando igualmente novos mercados.”540

Enfim, seguindo a linha de entendimento da Comissão da União Europeia
que considera a responsabilidade social das empresas elemento importante da
Estratégia para o Crescimento e o Emprego, a responsabilidade social da empresa
turística é reflexo de um desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo ao
abrigo do princípio do desenvolvimento sustentável, além de estar em consonância
com a economia ecológica.
Outro aspecto de suma imprescindibilidade para o entendimento da
pesquisa em desenvolvimento, que por sinal também corrobora a responsabilidade
social da empresa turística, é o estudo sobre a educação ambiental e a cultural como
direitos-deveres dos turistas.
6.2.11.8. Os direitos-deveres dos turistas
Apesar da atenção que se dá, cada vez mais, às temáticas da educação
ambiental e da cultural relacionadas com os comportamentos dos turistas, que são
impulsionadas por casos escandalosos de vandalismo ocorridos em várias partes do
globo, como o caso que aconteceu na montanha considerada sagrada na Malásia, o
monte Kinabalu541 ou ainda no caso que aconteceu nas rochas protegidas com vistas
540
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No dia 30 de maio de 2015 o monte Kinabalu sofreu as mazelas do turismo. Isso porque dez

turistas ficaram nus em uma montanha sagrada na Malásia, perturbando a ordem pública e ofendendo
a comunidade Kadazan Dusun. Além de o local ser considerado patrimônio da humanidade pela
UNESCO, a referida comunidade acredita que esse monte é local de descanso dos mortos. Não
bastando isso, logo após o ocorrido um terremoto de magnitude 5,9 na escala Richter atingiu o referido
monte e matou dezoito pessoas. Diante dos fatos ocorridos, os turistas envolvidos foram condenados
pela Justiça do país a três dias na prisão e ao pagamento de multas, já que a autoridade local entendeu
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panorâmicas em sete parques nacionais americanos,542 é notório, no contexto do
desenvolvimento nos territórios dos povos indígenas, a necessidade de exigir dos
turistas “novas responsabilidades sociais e a motivação para desenvolver novas
capacidades necessárias ao desempenho de novos papéis que são exigidos aos
cidadãos”.543
Em verdade, tais papéis são antes de mais nada direitos-deveres dos turistas,
que são compostos por quatro direitos-deveres diferenciados, mas complementares.
O primeiro direito-dever relaciona-se com a proteção do meio ambiente.
Isto é, os turistas são guardiães do ambiente de acolhimento do turismo e da
capacidade de reprodução dos bens, incluindo os valores intrinsecamente
considerados.
Intimamente ligado ao primeiro direito-dever está o segundo direito-dever,
que se consubstancia na proteção dos bens culturais dos territórios dos povos
indígenas. Ou melhor, os turistas são defensores:
“do patrimônio cultural, dos conhecimentos tradicionais, das expressões
culturais tradicionais e das manifestações das ciências, tecnologias e culturas
que o terremoto foi provocado pelo desrespeito dos turistas ao sítio sagrado, alegando que também
urinaram no local. E a comunidade irá reunir-se para a realização de um ritual tradicional, com vistas à
purificação do monte, o que inclui a participação de outras comunidades religiosas, a muçulmana e a
cristã. Disponível em: <http://fugas.publico.pt/Noticias/349551_turistas-nus-provocam-terramoto-namalasia>.)
542
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dos povos indígenas, compreendidos os recursos humanos e genéticos, as
sementes, os medicamentos, o conhecimento das propriedades da fauna e da
flora, as tradições orais, as literaturas, os desenhos, os esportes e jogos
tradicionais e as artes visuais e interpretativas.”.544

Enquanto isso, o terceiro direito-dever desponta hoje com grande
relevância, uma vez que os turistas devem ser gestores de resíduos, adotando
comportamentos de índole preventiva no tocante à produção de resíduos nas práticas
turísticas, que incluem ações positivas que contribuam para a reutilização e até mesmo
valorização dos resíduos.545
E o quarto papel faz total sentido para a realidade estudada diante de sua
relevância prática. Isso porque os turistas são lançadores de alertas no tocante às
ameaças ambientais e culturais do desenvolvimento nos territórios dos povos
indígenas. Por exemplo, os turistas devem tornar pública uma informação sobre uma
ameaça iminente de descaracterização cultural decorrente de práticas turísticas
insustentáveis.546
Mas, como se garantem os direitos-deveres dos turistas? Diante desses
direitos-deveres, o público deve ter uma educação de excelência, de modo a respeitar
as culturas dos povos indígenas. Pensando assim, os direitos-deveres dos turistas
devem ter ampla publicidade, ser de fácil entendimento e ser divulgados por meios de
comunicação oficiais. Os direitos-deveres dos turistas devem ser divulgados de forma
específica, mas ampla, para que os turistas tomem os devidos conhecimentos sobre os
seus direitos-deveres.
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Em Portugal, a Lei de Resíduos, ou melhor, o Decreto-Lei n. 73/2011, de 17 de junho, recepciona o
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Os direitos-deveres dos turistas podem ser garantidos, num primeiro
momento, por meio de medidas informativas, como avisos e quadros com material de
informação aos turistas, que devem ser verificados, organizados e atualizados,
periodicamente. Logo, as sanções referentes ao desrespeito dos seus direitos-deveres
devem ser também amplamente divulgadas, com vistas a alertar e a persuadir os
turistas para que não descumpram esses direitos-deveres.
Em caso de desrespeito ou descumprimento dos direitos-deveres, os
infratores deverão arcar com as consequências de seus atos. Para tanto, há a
possibilidade de sanções, a depender da gravidade da conduta, que podem começar
com a simples advertência, passando pela impossibilidade temporária de frequentar
determinada localidade e podendo chegar até mesmo à pena de multa.
Não obstante, os Estados receptores e emissores do turismo devem oferecer
informações sobre políticas, planos e programas de apresentação, interpretação e
promoção dos bens sob sua jurisdição.
Por vezes, a educação (ambiental e cultural), como direitos-deveres dos
turistas, surge como um elemento norteador e estruturante do contrato de prestação de
serviços turísticos. Esse contrato pode ser um instrumento a serviço da intervenção
responsável dos turistas nos procedimentos de planejamento, adoção, implementação,
avaliação, monitoramento e finalização do contrato. Mas, para que o respectivo
contrato seja um instrumento a serviço da intervenção responsável dos turistas, 547 este
deverá ser implantado de modo a possibilitar a participação e a abertura
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Território e do Urbanismo (PNPOT), aprovado pela Lei n. 58/2007, de 4 de setembro. Este Programa
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responsáveis face ao ordenamento do território”. (ARAGÃO, Alexandra; OLIVEIRA, Fernanda Paula;
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“à expressão e à procura da convergência e da compatibilização dos vários
interesses públicos e privados [...], sem perder de vista o papel regulador,
programador e coordenador da Administração. Isto exige dos intervenientes
públicos um conjunto de novos saberes, em especial o de estimular e gerir as
oportunidades de desenvolvimento.”548

Entende-se que o contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios
dos povos indígenas deve ser um mecanismo educador, que contribui para o “exercício
de convivência no espaço público”.549
6.3. A etapa do estabelecimento de mecanismos para melhoria contínua do plano
de desenvolvimento ecoculturalmente adequado
6.3.1. Os atores-chave

A despeito de se ter citado a existência de interesses trilaterais, quais sejam
dos povos indígenas, da Administração Pública e da empresa turística privada, tal
visão pode ser ampliada neste momento, porque muitos outros participantes podem
atingir ou ser atingidos pelo desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios dos povos indígenas.
Por sinal, mostra-se conveniente falar até mesmo das futuras gerações
como potenciais afetados, seres que ainda não foram concebidos, nem nasceram.
Dentro desse leque estão as gerações vindouras dos próprios povos indígenas que,
mesmo antes de respirarem, podem ter seus direitos tolhidos e sepultados
precocemente.
Dessa forma, há uma gama de atores-chave com múltiplos interesses,
incluindo as instituições internacionais e em especial a OMT, as organizações não
CONDE, Alice Sobral. Educação ambiental e urbana para o desenvolvimento sustentável.
RevCEDOUA, n. 33, v. 17, 2014, p. 128).
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governamentais (ONGs), as instituições internacionais de financiamento, as agências
de assistência ao desenvolvimento, a imprensa e em particular a imprensa turística
especializada, as instituições de ensino e pesquisa com os seus especialistas da
investigação e do ensino550 e os demais cidadãos. Enfim, há outros atores-chave, para
além dos povos indígenas receptores do turismo, das autoridades públicas, da empresa
turística (com os seus agentes profissionais do turismo) e dos turistas, que passam a ser
objeto de estudo.

6.3.1.1 A Organização Mundial do Turismo

No início do presente estudo já ficou sedimentado o que é a Organização
Mundial do Turismo (OMT). Mas, objetivando sedimentar as responsabilidades que
imperam sobre os atores-chave do desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas, é perfeitamente correto relembrar o papel
desempenhado pela OMT no cenário global.
A OMT é uma organização internacional com personalidade própria e de
atuação global, mas com atribuições direcionadas. Tal organização é um fórum em
nível internacional para o desenvolvimento do turismo e de suas políticas.
Assim, a OMT contém deveres ímpares que merecem ser ponderados diante
da realidade pesquisada. Isto é, as instituições globais voltadas para o desenvolvimento
e em particular a OMT devem precisamente:
(1) promover a integração equilibrada da dimensão material do princípio do
desenvolvimento

sustentável.

Ao

contrário

do

entendimento

clássico,

o

desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas, num contexto de sustentabilidade, só fará sentido quando alocar novos
enfoques. E fazem parte da dimensão material o enfoque ambiental, o enfoque social,
o enfoque econômico, o enfoque ecológico, o enfoque espacial, o enfoque cultural e o
enfoque político. Tais enfoques foram supracitados e analisados minuciosamente.
550
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(2) pautar-se em uma abordagem de ação orientada para os resultados, com
a devida atenção a todos os assuntos ambientais e socioculturais relevantes, em
particular aqueles que dizem respeito à salvaguarda da integridade cultural dos povos
indígenas e à integridade ecológica das espécies e dos habitats naturais encontrados
nos territórios atingidos pelas práticas turísticas, que incluem ainda a água e o solo.
(3) reforçar a integração em um contexto de good governance ambiental
através “da institucionalização de mecanismos nacionais e internacionais de
cooperação e controlo na prossecução das metas ambientais”.551 E, nesse contexto de
good governance, minorar e evitar os conflitos culturais que causam a fragmentação e
a sobreposição dos territórios por meio de um desenvolvimento ecoculturalmente
adequado.
(4) encorajar o envolvimento dos países receptores e emissores do turismo
nos territórios dos povos indígenas nos procedimentos de tomadas de decisão. Para
esse efeito, as autoridades públicas devem estar envolvidas na identificação de ações
específicas ou de boas práticas de desenvolvimento sustentável, que incluem o
intercâmbio voluntário de experiências e de lições boas e ruins apreendidas.
(5) promover a participação de todo o Sistema das Nações Unidas, de
fundos de assistência, de programas de desenvolvimento e dos demais órgãos
multilaterais importantes, como aqueles órgãos direcionados à proteção dos direitos
dos povos indígenas.
(6) e fortalecer o engajamento e a participação efetiva dos povos indígenas
receptores do turismo nas instâncias internacionais relevantes.
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6.3.1.2. As organizações não governamentais

Conforme já destacado no presente estudo, as organizações não
governamentais (ONGs) são atuantes em prol da “almejada civitas global, [...],
inspiradas pela divisa think globally, act locally”.552
Trata-se de verdadeiros sujeitos especiais de direito das gentes, gozando de
personalidade jurídica internacional. Por essa razão, em uma linha moderna, defendese o alargamento dos direitos de participação dessas organizações em nível jurídico
procedimental. Importa, a esse propósito, também ressaltar que as Resoluções e
Recomendações emanadas pelas ONGs são instrumentos que reforçam o dever
jurídico de proteção.
Ainda nesse contexto, o estudo apresentou a International Union for
Conservation of Nature (IUCN) como uma organização não governamental que se
destaca por sua abordagem centrada também no sistema de conhecimento tradicional e
nas práticas dos povos indígenas.
Igualmente importante é o papel central desempenhado pelas ONGs, que
incluem a IUCN, nos procedimentos de desenvolvimento socioeconômico que afetam
os povos indígenas. Por conta disso, elas reforçam o seu papel por meio da prevenção
e resolução de conflitos de interesses.553 Também fornecem usualmente uma
plataforma dinâmica para o diálogo, promovem também uma agenda para o
desenvolvimento participativo e melhoram a cooperação em nível internacional,
mantendo a natureza não governamental das discussões.
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6.3.1.3. As instituições internacionais de financiamento e as agências de
assistência ao desenvolvimento
As instituições internacionais de financiamento e as agências de assistência
ao desenvolvimento podem ser verdadeiras encorajadoras de desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas.
E elas têm o poder de mobilizar recursos econômicos mediante fontes
sustentáveis de financiamento para tal desenvolvimento. Seguindo a linha de
abordagem da IUCN, levando em conta as medidas para assegurar a sustentabilidade
financeira, é importante combinar diferentes mecanismos de financiamento, como a
cobrança de taxas obtidas dos turistas, contribuições das ONGs, auxílio bilateral e
multilateral internacional, e Fundo Comunitário e Local para o Desenvolvimento
Socioeconômico por meio do Turismo nos Territórios dos Povos Indígenas.
Os referidos atores podem fornecer assistência financeira segura às
iniciativas desenhadas para esse tipo de desenvolvimento mediante planos financeiros
estratégicos. Tais planos ditam os procedimentos adequados para a identificação de
custos e as respectivas formas de cobrir os custos. Por isso, os referidos atores têm o
potencial técnico de delinear um bom planejamento financeiro, auxiliando a empresa
turística, prestadora de serviço turístico, a tomar decisões estratégicas.
6.3.1.4. A imprensa turística especializada
A imprensa turística especializada assume, nos dias atuais, uma notável
importância

e um papel

significativo

como instrumento

de fomento do

desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas, podendo ser benéfica principalmente para os povos receptores do turismo.
Isso porque a imprensa turística especializada, que inclui outros segmentos da mídia,
com os seus modernos meios de comunicação, tem o dever de não fomentar práticas
turísticas insustentáveis, desencorajando e denunciando os tipos de turismo ilegal que
apresentem fins turísticos ilícitos, como o turismo sexual, o turismo para fins de
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terrorismo, o turismo para contrabando, a emigração ilegal, o tráfico de drogas, e o
turismo para tráfico ilegal de recursos genéticos, de sementes, de medicamentos
tradicionais, de conhecimento das propriedades da fauna e da flora dos povos
indígenas para a indústria farmacêutica e para fins de biopirataria.
Numa sociedade responsável, há de se considerar e prever regras mínimas,
“cuja inexistência, podendo consumar situações enganosas ou atentatórias dos
direitos do cidadão consumidor, permitiria, na prática, desvirtuar o próprio e
intrínseco mérito da actividade publicitária”.554
Em verdade, a imprensa turística especializada tem o condão de contribuir
para atenuar e até mesmo eliminar ameaças. Isto é, levando em conta o princípio da
identificabilidade,555 a imprensa turística tem os deveres de proibir a publicidade que
revele alheamento da segurança pessoal dos povos indígenas receptores do turismo e
de acautelar a publicidade apresentada a eles, nomeadamente a veiculação sobre
bebidas alcoólicas e tabacos. Por isso, defende-se que os profissionais que exerçam
atividades publicitárias responderão civilmente pelos danos ocasionados a terceiros
decorrentes da difusão de publicidades ilícitas.
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Considerações iniciais do Código de Publicidade português, recepcionado pelo Decreto-Lei 330/90,
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que estes se apercebam da natureza publicitária da comunicação”.
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6.3.1.5. As instituições de ensino e pesquisa com os seus especialistas da
investigação e do ensino

As instituições de ensino e pesquisa têm o dever de contribuir para a
compreensão pública nos domínios que possam afetar o ambiente e as comunidades
mais débeis, como os povos indígenas receptores do turismo, promovendo a partilha
de conhecimentos, a valorização do conhecimento científico e o apoio técnico,
educacional e de capacitação.556
Levando em conta os princípios da governança das instituições de ensino,557
elas têm o condão de promover o intercâmbio de melhores práticas e experiências
relacionadas com o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas. E, diante da necessidade de estudos técnicos e
especializados sobre os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças
desse tipo de desenvolvimento, elas contribuem para “a partilha de experiências,
sucessos, desafios e lições aprendidas”.558
Portanto, os especialistas da investigação e do ensino, que incluem
docentes, investigadores, estudantes e diplomados, em âmbito nacional e internacional,
contribuem necessariamente para o desenvolvimento social e econômico, para a
salvaguarda do meio ambiente, para a promoção da justiça social, reforçando e
esclarecendo responsavelmente terceiros interessados no conhecimento.
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6.3.1.6. Os cidadãos

Diante da conjectura ora estudada, cabe, por último, entender o papel
desempenhado pelos cidadãos no desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas.
Não obstante, seria demasiadamente forçoso um dever de defesa imposto
aos cidadãos como um todo? Acredita-se que não. Entende-se que há também um
dever de defesa por parte dos cidadãos.
O argumento a favor desse ponto de vista é que, conforme estabelece o
princípio 23 da Carta Mundial da Natureza,
“todas as pessoas em conformidade com a sua legislação nacional, devem ter
a oportunidade de participar, individualmente ou em conjunto, na
formulação de decisões que digam diretamente respeito ao seu ambiente e
devem ter acesso a meios de reparação, quando o seu ambiente sofreu danos
ou degradação.”559

A Agenda 21 reconhece que “um dos pré-requisitos fundamentais para
alcançar o desenvolvimento sustentável é uma ampla participação pública nas
tomadas de decisões”.560
De forma notável, o princípio 1º da Declaração de Estocolmo de 1972
reforça a ideia preconizada, uma vez que este princípio prevê que
“o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e a condições
adequadas de vida num ambiente de qualidade que permita uma vida com
dignidade e bem-estar, e tem a responsabilidade solene de proteger e
melhorar o ambiente para as gerações presentes e futuras.”561

O que, de fato, deve ficar sedimentado é que, se não for controlado nem
amparado normativamente, gerando poderosos e perigosos efeitos negativos
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ambientais e socioculturais nos locais de acolhimento do turismo, o desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas impacta
silenciosamente. E, seguindo a linha de pensamento de Klaus Bosselmann, esse
impacto silencioso, “com origem em ocorrências isoladas e em locais delimitados,
mas que se alastra para as regiões, os ecossistemas e, em última instância, todo o
Planeta”,562 alcança os cidadãos, além das partes diretamente envolvidas.

6.3.2. O debate da integração entre os atores-chave para o desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas
A compreensão de integração entre os atores-chave aponta para a “própria
essência da governação para o desenvolvimento sustentável”.563
Ou seja, para o presente estudo, a governança leva em conta as
preocupações de desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios
dos povos indígenas, que suscitam o envolvimento dos atores-chave, num quadro
integrador, e implicam a integração dos objetivos e do princípio do desenvolvimento
sustentável, que incluem os princípios jurídicos ecológicos e complementares.
Num quadro integrador, há acordos ajustados entre os atores. As partes
interessadas, que incluem os atores-chave e os seus múltiplos interesses, operam de
forma diferenciada, mas estão integradas durante os procedimentos de planejamento,
execução, avaliação, controle e revisão, além da mera produção, troca e consumo das
atividades turísticas.564
Não bastando isso, conforme salienta a série World Heritage Papers –
sobre a associação de valores universais e locais para a gestão sustentável de bens do
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Patrimônio Mundial –,565 a integração entre os atores-chave baseia-se em um processo
contínuo de diálogo e de confiança. Para esse efeito, é importante promover a
participação de todos os interessados e a oferta de incentivos, além de incentivos
financeiros, encorajando em especial as comunidades locais. No tocante aos povos
indígenas receptores do turismo, tais incentivos envolvem, por exemplo, o estímulo à
participação dessas populações em atividades de pesquisa, a fim de evitar a
deterioração dos bens envolvidos; o reconhecimento da história oral sobre o uso da
terra e outras evidências que sustentem a designação do sítio; e a promoção dos
conhecimentos locais como instrumentos de planos ecológicos e de monitoramento.
Por tais razões torna-se fundamental assegurar um sistema de governança
flexível e adaptável ante as relações dinâmicas que acontecem entre o território e os
atores. Isso porque os benefícios, os custos de utilização dos bens ecológicos e dos
bens culturais, as perspectivas socioculturais, a dinamicidade de uso do espaço
escolhido para as práticas turísticas e as expectativas dos próprios atores-chave
provavelmente se transformarão ao longo do tempo. Objetivando o desenvolvimento
ecoculturalmente adequado, o plano nos territórios desses povos deve, portanto,
adaptar-se constantemente para levar em conta as respectivas observações.566
Todavia, de que modo os povos indígenas terão legitimidade em um
sistema de governança formado por atores diversificados com interesses tão díspares e
complexos? Para responder a tal questionamento é de grande valia citar S. Goss. Para
ele,
“A emergência das relações de governança torna evidente que estamos numa
era de legitimidades múltiplas, as quais todas são relevantes e importantes,
fazendo, consequentemente, com que uma governança efetiva exija que
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todos os atores reconheçam a legitimidade uns dos outros, e que sejam
capazes de negociar esta legitimidade partilhada de forma contínua.”567

E as legitimidades múltiplas envolvem, também, a flexibilidade no que
tange ao modo “de produzir resultados tangíveis, maximizando os recursos. Isto
implica a tendência para a proliferação de objectivos, critérios e indicadores face aos
quais o funcionamento é avaliado, associando incentivos, recompensas e sanções a
essa avaliação”.568
É claro que se tem a consciência de que defender a participação de vários
atores-chave no desenvolvimento nos territórios dos povos indígenas não equivale
necessariamente a uma participação equânime, e que a necessidade de adotar meios
que integrem os atores-chave no contexto de um sistema de governança, que incluem
um sistema de governança tradicional, não quer dizer uma melhoria da qualidade de
vida das comunidades débeis, como os povos indígenas. A integração entre os atores é
uma premência, mas, infelizmente, está longe de resultar em um plano de
desenvolvimento ecoculturalmente adequado.569

6.3.3. O ponto de chegada: a aplicação de mecanismos para melhoria contínua

6.3.3.1 O direito à informação ambiental e o direito à participação do público em
processos decisórios sobre assuntos ambientais
O presente ponto apresentará o conteúdo normativo da Convenção de
Aarhus e do documento preliminar sobre o instrumento regional sobre o acesso à
informação, à participação pública e à justiça em assuntos ambientais na América
Latina e no Caribe.
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6.3.3.2. A contribuição da Convenção de Aarhus
A Convenção da Comissão Econômica para a Europa das Nações Unidas
(CEE/ONU) sobre Acesso à Informação, Participação do Público no Processo de
Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria do ambiente, também chamada de
Convenção de Aarhus, foi assinada em Aarhus, na Dinamarca, em 25 de junho, de
1998, vigorando no âmbito interno europeu desde 30 de outubro de 2001. Esse Tratado
objetiva assegurar os direitos de acesso à informação, de acesso à participação e de
acesso à justiça em matéria do ambiente. Para esses fins, o documento internacional de
caráter vinculativo estabelece obrigações jurídicas para os Estados signatários.
O documento tem enorme importância por conferir representatividade aos
princípios da responsabilização e da transparência. Além de que ele dá um decisivo
valor jurídico-normativo internacional aos direitos humanos do ambiente, ratificando o
princípio 1º da Declaração de Estocolmo sobre Ambiente Humano, o princípio 10 da
Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, a Resolução da Assembleia
Geral n. 37/7, de 28 de outubro de 1982, sobre a Carta Mundial da Natureza, e a
Resolução n. 45/94, de 14 de dezembro de 1990, sobre a Necessidade de Assegurar um
Ambiente Saudável para o Bem-Estar dos Indivíduos.
A Convenção de Aarhus também tem o mérito de ratificar o conteúdo
normativo da Carta Europeia sobre Ambiente e Saúde, recepcionada na Primeira
Conferência Europeia sobre Ambiente e Saúde, em 1989, salientando, dessa forma, a
progressiva prioridade da proteção do ambiente no âmbito regional europeu. Em suma,
a importância normativa e o relevo prático da Convenção contribuem para o
fortalecimento da proposta “Ambiente para a Europa”.
A Convenção de Aarhrus é um crucial instrumento protetivo, uma visão
ampla de meio ambiente, abrangendo não só o ambiente natural, mas também o
ambiente cultural. Afinal, a Convenção é um mecanismo de proteção do direito que
todas as gerações presentes e futuras têm de viver em um ambiente adequado à saúde e
ao bem-estar.
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A Convenção de Aarhrus contém 22 artigos, subdivididos em vários
números. Os artigos 1º, 2º, 3º e 8º estabelecem essencialmente disposições de caráter
substantivo: o artigo 1º contém os objetivos da Convenção; o artigo 2º contém as
definições; o artigo 3º contém as disposições gerais; o artigo 4º dispõe sobre “Acesso à
informação em matéria de ambiente”; o artigo 5º dispõe sobre “Recolha e difusão de
informação em matéria de ambiente”; o artigo 6º dispõe sobre “Participação do
público em decisões sobre atividades específicas”; o artigo 7º dispõe sobre
“Participação do público relativamente a planos, programas e políticas em matéria de
ambiente”; o artigo 8º dispõe sobre “Participação do público na preparação de
regulamentos e ou instrumentos normativos legalmente vinculativos aplicáveis na
generalidade”; e o artigo 9º dispõe sobre “Acesso à justiça”.570
Os artigos 10º, 11º, 12º e 22º estabelecem essencialmente disposições de
caráter processual: o artigo 10º contém disposições relativas à “reunião das partes”; o
artigo 11º dispõe sobre o “direito de voto”; o artigo 12º dispõe sobre “o secretariado”;
o artigo 13º recepciona os “anexos”; o artigo 14º dispõe sobre “Emendas à
Convenção”; o artigo 15º dispõe sobre “revisão de concordância”; o artigo 16º dispõe
sobre “resolução de conflitos”; o artigo 17º dispõe sobre “assinatura”; o artigo 18º
dispõe sobre “depositário”; o artigo 19º dispõe sobre “Ratificação, aceitação,
aprovação e adesão”; o artigo 20º estabelece a “entrada em vigor”; o artigo 21º dispõe
sobre “denúncia”; e o artigo 22º dispõe sobre “textos autênticos”.571

6.3.3.2.1. O direito à informação ambiental

Nos termos do artigo 1º da Convenção de Aarhus, os Estados signatários
estão vinculados pelo dever de garantir a todos os indivíduos sob a sua jurisdição os
direitos de acesso à informação ambiental, à participação do público no processo de
tomadas de decisões e à justiça em matéria do ambiente.
570
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Seguindo a linha de entendimento do artigo 1º, os artigos 4º e 5º da
Convenção recepcionam o direito à informação ambiental, impondo obrigações
jurídicas e vinculativas aos Estados signatários.
O artigo 4º prevê que cada parte tem o dever de assegurar que, em resposta
a um pedido de informação ambiental,

“As autoridades públicas coloquem à disposição do público tal informação,
de acordo com o disposto no presente artigo e em conformidade com o
disposto na legislação nacional, incluindo, quando solicitadas e sem prejuízo
do disposto na alínea b), cópias da documentação que contém a informação
solicitada: a) sem que seja necessário declarar um interesse na questão; b) na
forma solicitada, a menos que: I) seja razoável que a autoridade pública
apresente a informação de outra forma; nesse caso, devem ser expostas as
razões que o justificam; ou II) a informação já esteja disponível ao público
de outra forma.”572

Ainda no contexto do artigo 4º da Convenção, poderá ser recusado um
pedido de informações se:

“a) a autoridade pública a quem o pedido é dirigido não estiver na posse da
informação solicitada; b) o pedido for manifestamente despropositado ou
excessivamente genérico; ou se c) o pedido disser respeito a material em fase
de finalização ou a comunicações internas das autoridades públicas, na
medida em que o direito nacional ou as práticas correntes prevejam uma
derrogação, tendo em conta o interesse público da sua divulgação.”

Além de que poderá ser recusado um pedido de informações
“Se a divulgação das mesmas afectar negativamente: a) a confidencialidade
dos procedimentos das autoridades públicas, nos casos em que tal
confidencialidade esteja prevista no direito interno; [...]; d) a
confidencialidade das informações comerciais e industriais, no caso de tal
confidencialidade ser protegida por lei com o objectivo de proteger um
interesse económico legítimo. Neste contexto, deverão ser divulgadas as
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informações relativas às emissões que sejam relevantes para efeitos da
protecção do ambiente.”573

Não obstante, a Convenção deixa claro que “os fundamentos de recusa
acima mencionados devem ser objecto de uma interpretação restritiva, tendo em conta
o interesse público defendido pela divulgação e o facto de a informação solicitada ser
relativa a emissões para o ambiente”.574
No tocante à recolha e divulgação da informação ambiental, o artigo 5º da
Convenção estabelece que as partes assegurem
“transparência da forma como as autoridades públicas disponibilizam ao
público a informação ambiental, bem como a acessibilidade real a tal
informação, em conformidade com o disposto na legislação nacional,
nomeadamente, através de: a) fornecimento de informações suficientes ao
público sobre o tipo e alcance da informação ambiental que as autoridades
públicas relevantes detêm, as modalidades e condições básicas de colocação
à disposição e acessibilidade dessa informação, bem como o procedimento a
seguir para a obter; b) estabelecimento e utilização de dispositivos práticos,
tais como: I) listas, registros ou ficheiros acessíveis ao público; II) a
imposição da obrigação de os funcionários assistirem o público na procura
de acesso à informação nos termos da presente Convenção; e III) a
identificação de pontos de contacto; c) concessão gratuita de acesso à
informação ambiental contida nas listas, registros ou ficheiros referidos na
alínea b), ponto i).”575

Ainda no contexto do artigo 5º da Convenção, cada parte

“encorajará os operadores cujas actividades tenham um impacto significativo
no ambiente a informar regularmente o público do impacto ambiental das
suas actividades e produtos, sempre que conveniente, no âmbito da aplicação
voluntária de programas de rotulagem ecológica ou de auditoria ecológica,
ou através de outras medidas.”576

Para esse efeito, o artigo 5º, n. 7, n. 8 e n. 9 do documento traz à baila que
os Estados têm o dever de
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“a) publicar os factos e análises de factos que considerem relevantes e
determinantes para a definição das propostas de acção mais importantes no
domínio do ambiente; [...]; c) colocar à disposição na forma adequada as
informações relativas ao desempenho das funções públicas ou à prestação
dos serviços públicos relacionados com o ambiente por parte do Governo a
todos os níveis.”577

Assim como eles devem “conceber mecanismos destinados a garantir a
colocação à disposição do público de informações suficientes sobre os produtos de
uma forma que permita aos consumidores fazer as suas opções em matéria ambiental
com conhecimento de causa”.578
De fato, a Convenção de Aarhus, no tocante ao acesso à informação
ambiental, de que tratam os dois artigos supracitados, abrange um conteúdo
significativo e que merece ser ponderado diante da realidade pesquisada.
É perfeitamente correto ressaltar que as autoridades públicas têm a
obrigação jurídica de colocar à disposição de todos os envolvidos no desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas, e em
particular à disposição dos povos indígenas receptores do turismo, as informações
ambientais que possam afetar o meio ambiente em sentido amplo.
Assim, se os povos Saami, por exemplo, do norte da Escandinávia,
requisitarem não só um pedido de informação ambiental, mas informações que
envolvam os povos indígenas, por terem relação com o ambiente, então impenderá às
autoridades públicas competentes um dever indeclinável.
Por sua vez, o artigo 4º da Convenção prevê o direito (restrito) de recusa a
um pedido de informação. E, diante da realidade estudada, torna-se necessário registrar
que o regime de exceção é tão somente cabível quando estiver fundado na verdadeira
excepcionalidade. Ou melhor, conforme já ficou sedimentado ao longo de todo o
discurso, a responsabilidade que incumbe ao sujeito estatal deve influenciar “a forma
de prestação, os resultados que têm produzidos, os benefícios sociais, a necessidade
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de ampliação, redução ou substituição, e, enfim, todos os aspectos que constituam real
avaliação do que está sendo executado”.579
No que tange, por exemplo, à divulgação de informações que possam afetar
negativamente a confidencialidade dos procedimentos das autoridades públicas, podese dizer que a confidencialidade só poderá ser autorizada provisoriamente enquanto a
busca, o recebimento e a difusão da informação comprometerem os bens tutelados que
estão, consequentemente, sendo resguardados pelo sigilo. Em termos jurídicoobrigacionais, cabe aos Estados o ônus da prova de demonstrar a necessidade da
confidencialidade. Enfim, o acesso à informação deve ser aplicado rigorosamente sob
pena de violar os direitos humanos dos povos indígenas, já que o direito de acesso à
informação tem que prevalecer diante de um questionamento ou de uma lacuna legal
procedimental.
No tocante à recolha e divulgação da informação, a Convenção em seu
artigo 5º trouxe significativas reflexões, por impor às autoridades funções públicas de
primar pela transparência, pela acessibilidade real das informações e por
procedimentos compatíveis e adequados à realidade em causa.
Nesse diapasão, além das autoridades competentes, as empresas turísticas
têm a obrigação de informar regularmente o público, que inclui os povos indígenas
afetados pelo turismo, das potenciais ameaças de suas atividades e serviços turísticos,
por meio de programas de rotulagem ecológica, de auditoria ecológica e demais
medidas ecologicamente adequadas.
Objetivando assegurar um desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas responsável, com potencial para ser uma
das mais sustentáveis alternativas de promoção das medidas de preservação continuada
e proteção das integridades, retira-se do texto normativo da Convenção uma verdadeira
aula de educação ambiental.
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Segundo o texto, os atores-chave desse tipo de desenvolvimento devem
adotar
“medidas necessárias para a criação progressiva de um sistema nacional de
inventários ou registros da poluição numa base de dados estruturada,
informatizada e acessível ao público, compilada com base em relatórios
harmonizados, tendo em conta, se necessário, os processos internacionais.
Esse sistema pode incluir as entradas, emissões e transferências para o
ambiente e para os locais de tratamento e de eliminação, nas instalações e
fora delas, de um dado conjunto de substâncias e produtos, incluindo a água
e a energia, bem como a utilização de recursos, resultantes de um dado
conjunto de actividades.”580

6.3.3.2.2. O direito à participação do público em processos decisórios sobre
assuntos ambientais
Em matéria ambiental, o acesso à participação do público nas decisões
referentes às atividades específicas ganha significação elevada no texto normativo da
Convenção de Aarhus.
O artigo 6º, n. 2, da Convenção reconhece que o público envolvido será
“informado de forma adequada, atempada e efectiva na fase inicial de um
processo de tomada de decisões em matéria ambiental, através de aviso
público ou individualmente, designadamente: a) da actividade proposta e do
pedido relativamente ao qual será tomada uma decisão; b) da natureza das
eventuais decisões ou do projecto de decisão; c) da autoridade pública
responsável pela adopção da decisão; d) do procedimento previsto, incluindo
como e quando podem ser comunicadas - I) as informações sobre o início do
processo; II) as informações sobre as possibilidades de participação do
público; III) as informações sobre o momento e local de realização das
audições públicas previstas; IV) a indicação da autoridade pública junto da
qual seja possível obter a informação relevante e à qual esta informação
tenha sido confiada para exame pelo público; V) a indicação da autoridade
pública ou qualquer outro órgão oficial para o qual possam ser enviados
comentários ou questões, assim como o prazo de apresentação desses
mesmos comentários ou questões; e VI) a indicação da informação
ambiental disponível relevante para a actividade proposta; e ainda e) do facto
de a actividade estar sujeita a um procedimento transfronteiras de avaliação
de impacto ambiental.”581
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Levando em conta a grandeza do artigo acima mencionado, é importante,
desde logo, fazer ponderações a seu respeito, na medida em que nele aflora, com
particular incidência, a necessidade de um desenvolvimento nos territórios dos povos
indígenas fundado na participação dos povos indígenas nos procedimentos de tomadas
de decisões referentes às atividades específicas do turismo. Para esse efeito, esses
povos serão informados de forma adequada, atempada e efetiva “o mais cedo possível
no processo, quando todas as opções estiverem em aberto e possa haver uma
participação efectiva do público”.582
Ainda nesse contexto, conforme recepciona o artigo 6º, n. 7, da Convenção,
os procedimentos que envolvem o desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas deverão prever a possibilidade de os
atores-chave, em especial das comunidades diretamente afetadas pelas práticas
turísticas, apresentarem por escrito e nas audiências públicas com a empresa turística
prestadora de serviços turísticos comentários, informações, análises e pareceres que
considerem relevantes para esse tipo de desenvolvimento. Objetivando também
reforçar o acesso à participação do público nas tomadas de decisões, a Convenção
recepcionou em seu artigo 7º um conteúdo envolvendo a participação do público em
planos, programas e ações em matéria de ambiente. Enfim, os povos indígenas deverão
ter acesso à participação, num “quadro transparente e equitativo”, 583 sob o contexto de
um desenvolvimento ecoculturalmente adequado.

6.3.3.2.3. No contexto particular
Há necessidade de uma abordagem informada e participada em todas as
fases de tomadas de decisões. Essa abordagem deve acontecer não só na fase inicial,
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mas em todos os procedimentos,584 reforçando, em especial, a capacidade de decisão
dos mais débeis, como a dos povos indígenas. E, no caso desses povos, esse reforço
contribui para promover o seu direito à consulta prévia, livre e informada. Ou melhor,
diante de sua debilidade social, econômica, ambiental e cultural, os povos indígenas
deverão ser informados de forma adequada, atempada e efetiva em todas as fases
decorrentes de planos, programas e ações que abordam o papel das comunidades locais
na preservação da natureza e da cultura.585
Uma abordagem informada e participada em todas as fases de tomadas de
decisões em assuntos ambientais deve estar aliada integralmente ao sistema de
governança existente. Sempre que for o caso, os planos, os programas e as ações em
matéria de ambiente devem aproveitar os sistemas locais para facilitar a gestão em
longo prazo, a equidade e a sustentabilidade ambiental e cultural. 586 E, no contexto
particularizado do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas, o acesso à informação e à participação são ferramentas
indispensáveis para a gestão sustentável de áreas naturais e culturalmente sensíveis.
Além de que os direitos de acesso permitem invariavelmente o
reconhecimento e a promoção do direito à livre determinação dos povos, sob a
compreensão do nível interno.

584

A abordagem informada e participada em todas as fases de tomadas de decisões é fundamental. Por

exemplo, no processo de reconhecimento do Patrimônio Mundial Natural e até mesmo nos momentos
de consideração de listas indicativas e candidaturas as questões relacionadas à participação da
comunidade e às práticas dos povos indígenas são consideradas e abordadas. Agora, se essa
abordagem não for considerada, “a equipe de gestão pode ter muito trabalho para despertar interesse,
confiança e compreensão e, por fim, estabelecer uma relação funcional com as populações locais”.
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA,
2016, p. 34).
585

Pueblo Saramaka versus Surinam. Exceção Preliminar, Fundo, Reparações e Custas. Sentença de

28 de novembro de 2007. Série C N. 172, Parágrafo 174.
586

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A

CULTURA, 2016, p. 33.
368

Na salvaguarda do traço fundamental do plano de desenvolvimento
ecoculturalmente adequado – a autenticidade –, que impõe limites ao turismo como
motor de desenvolvimento mercantilizado, e diante dos princípios da boa-fé e do efeito
vinculante das decisões jurisprudenciais, esses povos devem definir as suas próprias
prioridades nos assuntos que os afetam e controlar o seu próprio desenvolvimento
social, econômico, ambiental e cultural.
Contudo, os limites operacionais existem, principalmente quando envolvem
a participação dos povos indígenas nos processos de tomadas de decisões em assuntos
ambientais. Isso porque um poderoso grupo de tomadores de decisões exclui esses
povos do processo decisório.587 E, conforme já foi dito, no desenvolvimento
mercantilizado os povos indígenas receptores do turismo não são nem informados e
muito menos consultados. A participação das comunidades locais é substituída pela
participação de uma pequena elite de poderosos.588 A OMT, em 1994, realizou um
estudo em 25 países e apenas em um país ficou constatado que existia um plano de
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo que considerava a necessidade
da consulta às comunidades locais por meio de comitês compostos por grupos
locais.589
Por isso, acredita-se que “o desenvolvimento de uma cultura cívica
contribui sem margem para dúvidas para potenciar a informação e por consequência
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à participação ativa daqueles a quem as decisões dizem respeito”.590 Afinal, a
participação dos povos indígenas no processo de tomadas de decisão, como um tipo
ideal, envolve reajuste e equilíbrio de poder.591 Mas, envolve-se a formação
educacional contínua por parte de todos os atores.
O desenvolvimento de uma cultura cívica tem notória relevância. Mas, é
cediço assentar que, se os povos indígenas em geral não são informados e a sua
participação no processo de tomada de decisão é precária, é porque, sem dúvidas, o
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas não é concebido, nem manejado com o propósito real, evidente e inequívoco
de contribuir para a proteção, preservação e valorização dos bens existentes nos
territórios dos povos indígenas, que incluem a preservação, o respeito e o
fortalecimento da autenticidade dos bens culturais envolvidos nas práticas turísticas.
Para esse efeito, conforme alerta o Relatório Rio+20, hão de ser
“Desenvolvidos currículos em torno da sustentabilidade e da formação de
profissionais em carreiras relacionadas à sustentabilidade, de modo a
preencher lacunas de competência na promoção do desenvolvimento
sustentável, encorajando as instituições de ensino a adotarem boas práticas
de gestão sustentável com a participação ativa dos alunos, professores e
parceiros locais.”592

Se a preservação dos bens ecológicos e dos bens culturais for considerada
isoladamente das responsabilidades de fazer e de não fazer, então os comportamentos
de exploração apenas se perpetuarão. Pensando em combater esses comportamentos é
que se defende a adoção de medidas de acesso à informação ambiental e à participação
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dos povos indígenas nos processos de tomadas de decisões em assuntos ambientais,
que conduzem, invariavelmente, à corresponsabilidade.593
Todavia, a adoção das referidas medidas – que se consubstanciam em
medidas transformadoras e com as mais autênticas intenções pró-socioculturais – é,
sem dúvida, em várias partes do globo e em particular nos países em desenvolvimento,
um dos principais motivos de resistência não só empresarial, mas também estatal à
regulamentação jurídica do setor do turismo nos territórios dos povos indígenas, como
motor de desenvolvimento ecoculturalmente adequado.
Diante dessa conjectura e dando continuidade ao estudo sobre os direitos de
acesso à informação ambiental e à participação dos povos indígenas nos assuntos
ambientais, torna-se ainda pertinente apresentar o documento preliminar sobre o
instrumento regional sobre o acesso à informação, à participação pública e à justiça em
assuntos ambientais na América Latina e no Caribe. Escolheu-se tal documento por ele
constituir uma expectativa pró-futuro no que concerne à promoção dos direitos de
acesso. E, não bastando isso, esse instrumento poderá contribuir para reconhecer a
interdependência que de fato existe entre os povos indígenas e os assuntos ambientais.
Por essas razões, nesse contexto, cabe saber se o documento faz uma ponte
de ligação entre os direitos de acesso e os povos indígenas, sob a ótica dos assuntos
ambientais. Ou melhor, o que importa agora não é saber se o direito ao acesso à
informação ambiental está salvaguardado no documento preliminar, mas saber se os
povos indígenas, diante desse documento, estão fundamentalmente inseridos nos
assuntos ambientais.
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6.3.3.3. O documento preliminar de instrumento regional sobre acesso à
informação, à participação pública e à justiça em assuntos ambientais na
América Latina e no Caribe
A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe elaborou, na
primeira reunião do Comité de Negociação do Acordo Regional sobre o Acesso à
Informação, à Participação Pública e o Acesso à Justiça nos Assuntos Ambientais, em
âmbito da América Latina e do Caribe, em Santiago, nos dias 5 e 7 de maio de 2015, o
documento preliminar do instrumento regional sobre acesso à informação, à
participação pública e à justiça em assuntos ambientais.
Trata-se de um documento que reafirma a Declaração do Rio sobre Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, em especial no seu princípio 10, que estabelece que:

“O maior modo de tratar das questões ambientais é a participação de todos
os cidadãos interessados. No plano nacional, toda pessoa deverá ter acesso
adequado à informação sobre os materiais e as atividades que trazem perigo
as suas comunidades, assim como a oportunidade de participar dos processos
de adoção de decisões.”594

Para esse efeito, “os Estados devem facilitar a disposição de todos. Devem
proporcionar acesso efetivo aos procedimentos judiciais e administrativos, entre estes
o ressarcimento de danos e os recursos pertinentes”.595
Pensando na ratificação do princípio 10 da referida Declaração, esse
documento preliminar traz em seu bojo o objetivo “de fortalecer a governança
ambiental e a realização do direito a viver em um ambiente sadio e sustentável
mediante a efetiva aplicação na América Latina e Caribe dos direitos de acesso”.596
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Levando em consideração a importância normativa e o relevo prático da
Convenção de Aarhus para o fortalecimento da proposta “Ambiente para a Europa”, o
documento preliminar da América Latina e do Caribe parece seguir a mesma linha de
entendimento da Convenção de Aahrus. E isso sugere que a Convenção tenha sido
usada como modelo a ser observado por outras regiões. No entanto, espera-se que o
documento normativo europeu tenha servido apenas de inspiração. Isso porque cada
instrumento normativo tem a sua singularidade e a Convenção de Aarhus não poderá
ser instrumento de cópias literais e muito menos ser utilizada como artifício de
adaptações, que são fadadas ao fracasso.
Espera-se, na realidade, que esse documento preliminar seja fruto de
negociações úteis e válidas a ponto de conceber um instrumento normativo apto a
promover os direitos de acesso em âmbito regional. Pode inclusive ser um mecanismo
normativo a serviço dos povos indígenas latino-americanos.

6.3.3.3.1. Os povos indígenas e o direito à informação ambiental
Sob a ótica do princípio da igualdade e não discriminação,597 os artigos 6º e
7º do documento preliminar trazem um conteúdo sobre o direito de acesso à
informação ambiental. O artigo 6º subdivide-se nos seguintes subtópicos:
acessibilidade da informação ambiental; regime de exceções; condições aplicáveis
para a entrega de informação ambiental; e mecanismos de revisão independentes.
Para melhor compreender o conteúdo dos referidos artigos torna-se
necessário identificar especificadamente as suas disposições.
No tocante ao artigo 6º do documento preliminar ora em análise, inserem-se
no n. 1 e no n. 4 as disposições sobre acessibilidade da informação ambiental. Por
597

O documento preliminar do instrumento regional sobre acesso à informação, à participação pública

e à justiça em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe recepcionou em seu artigo 3º o
princípio da igualdade e não discriminação, que estabelece que as partes “devem garantir que toda
pessoa possa exercitar seus direitos de acesso sem nenhum tipo de discriminação por status social,
gênero, idade, nacionalidade, raça, religião, língua, deficiência, opinião política ou outra condição”.
373

vezes, o n. 1 e o n. 3 seguem a mesma linha de entendimento da Convenção de
Aarhus, estabelecendo o dever dos Estados de garantirem que
“toda a informação ambiental que esteja sob sua posse, de controle ou
custódia de autoridades competentes seja pública e se presuma relevante,
qualquer que seja seu formato, meio, suporte, data de criação, origem,
classificação ou processamento, salvo as exceções estabelecidas pelo
presente Acordo.”598

Enquanto isso, o artigo 6º, n. 4, do documento, ao contrário das disposições
n. 1 e n. 3, revela um conteúdo inovador, trazendo, pela primeira vez, considerações
singulares e regionais. Isto é, diante do direito à informação ambiental, o referido
artigo, em especial o seu n. 4, estabelece que os Estados signatários são obrigados a
“procurar facilitar o acesso à informação das pessoas e/ou grupos em
desvantagem, efetuando os ajustes necessários para a apresentação de
solicitações, tramitação de procedimento e entrega da informação, em função
de suas especificidades, como a finalidade de promover o acesso e
participação em igualdade de condições.”599

E, mais, que cada parte tem o dever de garantir “que os membros de povos
indígenas tenham direito a receber auxílio para formular suas petições na língua
oficial, e que recebam e obtenham pronta resposta”.600
Desse modo, no contexto da respectiva disposição, a expressão “formular
suas petições na língua oficial” põe em relevo a discussão sobre o reconhecimento das
diferenças étnicas, regionais e culturais dos povos indígenas. Nessa expressão pode ser
inserida a “admissão da heterogeneidade cultural na América Latina, a coexistência
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de histórias diversas, articuladas parcialmente entre si, projeta-se um impedimento
para a diluição das diferenças em uma globalização uniforme”.601
Assim, o artigo 6º, n. 4, apresenta um viés interpretativo voltado ao
reconhecimento jurídico da diversidade étnico-cultural. Para esse efeito, esse artigo
impõe obrigações aos Estados-partes na medida em que todo reconhecimento jurídico
deve ser acompanhado de deveres de proteção. Por essa razão, dentro da expressão
“recebam e obtenham pronta resposta” pode estar também o acesso à informação
ambiental de forma transparente e responsiva. Portanto, nas referidas expressões pode
ser inserido o entendimento de que a diversidade cultural é patrimônio regional, razão
pela qual deve ser salvaguardada.
Seguindo o estudo sobre o conteúdo do artigo 6º do documento preliminar
na América Latina e no Caribe, ele traz ainda considerações a respeito do regime de
exceções, nomeadamente nas suas disposições n. 5 e n. 10.
Nota-se que o n. 5, o n. 6, o n. 7 e o n. 8 refletem o conteúdo da Convenção
de Aarhus. E, por derradeiro, relembrá-los não parece ser o melhor caminho. Em vez
disso, talvez seja mais pertinente suscitar um questionamento: será que, de fato, esse
documento preliminar estaria considerando as especificidades regionais com
apropriação? Acredita-se que, se o objetivo máximo for considerar as especificidades
regionais, o documento preliminar, que inclui o processo de negociação na Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe, deve ser valorizado como um avanço
normativo. Afinal, os Tratados regionais têm o condão de serem instrumentos
fortalecedores de instituições e processos regionais, minorando as disparidades e
restrições reais. Não obstante, há ainda uma longa jornada a se trilhar, pois o
documento preliminar ora em análise é fruto da primeira negociação da Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe. E, objetivando não tirar conclusões
prematuramente, cabe, por consequência, continuar o estudo sobre o referido
documento.
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O artigo 6º, n. 11 e n. 18, traz a matéria sobre condições aplicáveis para a
entrega de informação ambiental. Sendo que os n. 11, 15 e 16 seguem a mesma linha
de entendimento da Convenção de Aarhus. Os n. 17 e 18 comungam conteúdos
inovadores ao compará-los com o conteúdo da Convenção em âmbito europeu.
O artigo 6º, n. 17, do documento ressalta que “quando a informação não
existir,

o

solicitante

deverá

ser

informado

dessa

situação

de

maneira

fundamentada”.602
Já artigo 6º, n. 18, do documento recepciona que os Estados signatários têm
o dever de garantir que
“O acesso à informação ambiental seja gratuito e que não sejam cobrados
valores adicionais ao custo de reprodução da informação e, caso aplicável,
aos custos de envio, se assim houver sido solicitado. A informação enviada
de maneira eletrônica não poderá ser objeto de nenhum custo.”603

Assim, o artigo 6º, n. 18 não seguiu a mesma linha de raciocínio do artigo
4º, n. 8, da Convenção de Aarhus, ao estabelecer que “cada Parte pode autorizar as
suas autoridades públicas a cobrar uma taxa pela colocação da informação à
disposição, mas tal taxa não deve ultrapassar um montante razoável”.604
E, nesse ambiente de inovações, o artigo 6º, n. 19, prevê o assunto referente
aos mecanismos de revisão independentes. Desse modo, os Estados “contarão com um
órgão ou instituição autônoma, independente e imparcial, com o objetivo de promover
a transparência no acesso à informação ambiental, fiscalizar o cumprimento de
normas e garantir o direito de acesso à informação. Esse órgão poderá ter poder de
sanção”.605
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Levando em conta o artigo 6º e os seus números, cabe, tão somente, deixar
consignado que ainda é cedo para concluir avanços significativos, até porque foram 10
números que recepcionaram um conteúdo idêntico ao conteúdo da Convenção de
Aarhus e foram nove números que recepcionaram um conteúdo inovador. Mas, se
estes nove números tiveram o intuito de ressaltar as especificidades desses países
latino-americanos, então os legisladores do instrumento regional sobre acesso à
informação, à participação pública e à justiça em assuntos ambientais na América
Latina e no Caribe seguem um caminho em prol da construção de um Estado de
direito, como protetor do direito do ambiente.
Contudo, a interdependência entre os povos indígenas e os assuntos
ambientais foi tão somente tratada por uma única disposição (artigo 6º, n. 4). Em
termos objetivos, parece que esse documento ainda está longe de ser um mecanismo
normativo a serviço dos povos indígenas latino-americanos.
Não bastando só isso, o artigo 7º do documento preliminar também trata da
matéria relativa ao acesso à informação ambiental e, para melhor compreender o
conteúdo do referido artigo, torna-se necessário identificar especificadamente as suas
disposições.
O artigo 7º traz um rol de considerações a respeito da geração e
disseminação de informação ambiental. Os n. 3, 7, 12 e 13 do artigo trazem um
conteúdo idêntico ao conteúdo da Convenção de Aarhus. No entanto, esse artigo traz
inovações consideráveis e que merecem ser identificadas.
O artigo 7º, n. 1, prevê que os Estados signatários do instrumento regional
deverão “gerar, coletar, sistematizar, tornar pública e difundir informação ambiental
de maneira proativa e tempestiva, regular, acessível e compreensível”.606 Nota-se que
o legislador determinou vários deveres às partes e, por isso mesmo, elas têm a
obrigação de atualizar periodicamente as informações ambientais, encorajando a
desagregação e descentralização dessas informações em âmbito subnacional e local. E,
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não bastando isso, o artigo 7º, n. 2, abordou que a informação ambiental, por ser de
interesse público, deverá ser “tempestiva, objetiva, confiável, completa, atualizada,
reutilizável, processável e estar disponível em formatos acessíveis aos solicitantes”.607
Já o artigo 7º, n. 4, prevê o dever dos Estados de empenhar
“esforços para que as entidades envolvidas divulguem as informações em
vários idiomas e línguas e elaborem formatos alternativos compreensíveis a
tais grupos. As Partes assegurarão o acesso àquela informação aos distintos
grupos étnicos e culturais do país, e, em especial, adequarão os canais de
comunicação para facilitar o acesso às pessoas e grupos em desvantagem.”608

Assim, levando em conta essa disposição, o legislador reconheceu “a
ocupação de um espaço político-jurídico diferenciado em que se comunique
autonomamente com a homogeneidade social e estatal”.609 Ou seja, numa sociedade
culturalmente heterogênea, o acesso à informação ambiental deve alcançar também os
distintos grupos étnicos e culturais do país, adequando inclusive os canais de
comunicação.
Por sua vez, o artigo 5º, n. 4, da Convenção de Aarhus recepciona que os
Estados membros deverão publicar e divulgar, “a intervalos regulares que não
ultrapassem três ou quatro anos, um relatório nacional sobre o estado do ambiente
que inclua informações relativas à qualidade do ambiente e às pressões exercidas
sobre o ambiente”.610 Já o documento preliminar do instrumento regional da América
Latina e do Caribe prevê em seu artigo 7º, n. 5, que cada parte deverá publicar e
difundir,
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“Em intervalos regulares que não excedam cinco anos, um relatório nacional
sobre o estado do meio ambiente, que deva conter no mínimo: (a)
informações sobre a qualidade do meio ambiente; (b) pressões que se
exercem sobre o meio ambiente; (c) legislação ambiental; (d) ações
nacionais para o cumprimento de compromissos internacionais.”611

No contexto da referida análise comparativa, percebe-se que o documento
preliminar da América Latina e do Caribe seguiu a mesma linha da Convenção, mas
com duas inovações pontuais.
A primeira inovação pontual é de índole temporal, uma vez que o
documento preliminar recepcionou um período maior, se comparado com o período
disposto pela Convenção de Aarhus, para a publicação e difusão de um relatório
nacional sobre o estado do meio ambiente. Acredita-se que, partindo do princípio da
obrigatoriedade da precaução, que impõe aos Estados o dever de “assumir a
responsabilidade de protecção ambiental e ecológica, reforçando os standards de
precaução e prevenção de agressões e danos ambientais”,612 é razoável exigir a
publicação e difusão de um relatório nacional sobre o estado do meio ambiente em
intervalos regulares menores que cinco anos.
Já a segunda inovação pontual diz respeito aos dois parágrafos do artigo 7º,
n. 5, do documento preliminar. O primeiro parágrafo diz que o relatório nacional sobre
o estado do meio ambiente deverá ser de fácil compreensão e estar acessível em
diferentes formatos e em distintos meios. Não bastando isso, esse parágrafo alude que
tal relatório deverá ser difundido por meios “culturalmente adequados, incluindo
rádios comunitários e reuniões de bairros ou comunitários”.613
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E o segundo parágrafo já faz menção ao direito de acesso do público em
assuntos ambientais, pois exige dos Estados partes o dever de “convidar o público a
colaborar na elaboração destes relatórios e solicitar o apoio da secretaria, junto a
outras organizações internacionais para a sistematização, publicação e difusão destes
relatórios em nível regional”.614
O artigo 7º, n. 6, do documento preliminar deixa transparecer que o direito
de acesso à informação ambiental deve estar interligado com o direito de acesso à
participação do público em assuntos ambientais, pois esse artigo prevê que as partes
têm o dever de encorajar as avaliações independentes de desempenho ambiental, que
devem incluir a participação de distintos atores sociais.
As últimas inovações apresentadas pelo documento preliminar dizem
respeito ao artigo 7º, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11. Tais disposições possuem conteúdos
voltados à disseminação de informações. E a disseminação de informações ambientais
vincula os Estados signatários a estabelecer mecanismos de difusão que incluem a
utilização de novas tecnologias de informação e comunicação, e a implementar
políticas de dados abertas em diferentes âmbitos de governo, com vistas “a melhorar
os sistemas de informação, aumentar a transparência, gerar interoperabilidade de
dados e fomentar a inovação”.615 O referido artigo impõe ainda às partes o dever de
favorecer padrões de consumo e produções sustentáveis.616
Levando em conta o artigo 7º e os seus respectivos números, cabe, tão
somente, deixar consignado que foram quatro números que recepcionaram conteúdos
por meios culturalmente adequados, incluindo rádios comunitários e reuniões de bairros ou
comunitários”.
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idênticos aos da Convenção de Aarhus e foram nove números que recepcionaram um
conteúdo inovador. No mesmo teor do artigo 6º do documento preliminar, a
interdependência entre os povos indígenas e os assuntos ambientais foi, tão somente,
tratada em duas disposições (artigo 7º, n. 4 e n. 5).
Por vezes, outro aspecto de grande relevância para a compreensão do
estudo científico em desenvolvimento, que por sinal também corrobora o proposto, é a
análise sobre a participação do público em processos decisórios sobre assuntos
ambientais.
6.3.3.3.2. Os povos indígenas e o direito à participação
O debate acadêmico e o político em torno da participação do público em
processos decisórios sobre assuntos ambientais vêm contribuindo para a formulação de
documentos normativos, que impõem, cada vez mais, obrigações jurídicas aos seus
Estados signatários, de modo a adotar medidas para que a participação do público
realmente se efetive durante o processo de tomadas de decisões. Entre esses
documentos, destaca-se o já analisado Tratado de Aarhus, recepcionado em nível
europeu. Essencialmente, na mesma linha do referido Tratado está o documento
preliminar do instrumento regional sobre acesso à informação, à participação pública e
à justiça em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe.
O documento preliminar prevê em seu artigo 8º, n. 1 e n. 18, a temática
sobre a participação do público em processos decisórios sobre assuntos ambientais.
Esse documento é decorrente de um processo de negociação no âmbito da Comissão
Econômica da América Latina e do Caribe, concebido de modo a exigir dos Estados
partes a implementação de “instâncias de participação abertas e inclusivas em
processos decisórios sobre assuntos ambientais. Estas instâncias também se aplicarão
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aos processos vinculados com a conservação, uso, exploração e gestão dos recursos
naturais”.617
Como mencionado ao longo do discurso, a participação dos povos
indígenas

nos

processos

decisórios

sobre

assuntos

de

desenvolvimento

socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas é
precondição para um desenvolvimento ecoculturalmente adequado. E só se concebe
um contrato de concessão de serviços turísticos, se a participação desses povos for
efetivamente considerada. Por essas razões os atores-chave devem empenhar esforços
para a adoção de instâncias abertas e inclusivas, até porque essas instâncias aplicam-se
aos processos vinculados à preservação, uso e gestão dos bens ecológicos e culturais.
Pensando assim é válido dizer que o respectivo documento preliminar tem a
possibilidade de trazer um conteúdo significativo no que tange à participação dos
povos indígenas em processos decisórios sobre assuntos ambientais, sugerindo
oportunidades para a integração de todas as pessoas, por estarem aptas a “apresentar
observações, informações, análises ou opiniões que considerem pertinentes, por
escrito ou por meios eletrônicos, em audiência ou consulta pública ou outros
mecanismos estabelecidos”.618
Nesse sentido, o artigo 8º, n. 6, do documento em estudo impôs aos Estados
a responsabilidade de empenhar esforços para que a participação do público
“seja exercida com plena autonomia e se adeque às características sociais,
econômicas, culturais, geográficas e de gênero das comunidades,
implementando processos de participação diferenciados a fim de superar
qualquer barreira. Particularmente, quando, nas áreas envolvidas, habitem
populações que falem majoritariamente um idioma distinto ao oficial, a
617

Artigo 8º, n. 1, do documento preliminar do instrumento regional sobre acesso à informação, à

participação pública e à justiça em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe.
618

O artigo 8º, n. 5, do documento preliminar segue a mesma linha de entendimento do artigo 6º, n. 7,

da Convenção de Aarhus, estabelecendo que “os procedimentos aplicáveis à participação do público
deverão prever a possibilidade de o público apresentar por escrito ou, se necessário, nas audições ou
consultas públicas com o requerente, comentários, informações, análises ou pareceres que considere
relevantes para a actividade proposta”.
382

autoridade competente garantirá a previsão de meios para facilitar a sua
compreensão e participação.”619

Desde já a referida disposição deve ser alvo de atenção. Isso porque, nas
expressões “participação do público seja exercida com plena autonomia” e
“implementando processos de participação diferenciados a fim de superar qualquer
barreira”, pode ser inserido o direito à livre determinação dos povos, em particular o
dos povos indígenas.
Acontece que o próprio documento respalda de forma explícita o
entendimento de que “quando forem afetados indivíduos ou grupos pertencentes aos
povos indígenas, as Partes assegurarão o respeito das normas internacionais e
nacionais que sejam aplicáveis a esta matéria”.620 E o envolvimento dos povos
indígenas nos processos decisórios sobre assuntos ambientais no que tange a sua
participação é um elemento-chave do direito à livre determinação dos povos sob a
compreensão do nível interno. Mas, para melhor entender o direito à livre
determinação dos povos sob a compreensão do nível interno, o presente estudo trará
uma análise sobre a compreensão do referido direito no nível internacional e no
interno, além de trazer à baila também a tomada de posição sobre o sentido do termo
povos.
Em todo caso, a participação do público, em particular a dos povos
indígenas, deve ser exercida com plena autonomia, adequando as suas características a
ponto de implementar processos de participação diferenciados. Para esse efeito, o
artigo 8º, n. 12, recepciona que as partes terão o dever de promover a criação de
espaços formais e permanentes de consulta sobre assuntos ambientais, que incluem a
promoção e valorização do conhecimento local, o diálogo e a interação de diferentes
visões e saberes. Não bastando isso, as partes terão o dever de empenhar esforços

619

Artigo 8º, n. 6, do documento preliminar do instrumento regional sobre acesso à informação, à

participação pública e à justiça em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe.
620

Artigo 8º, n. 14, do documento preliminar do instrumento regional sobre acesso à informação, à

participação pública e à justiça em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe.
383

adicionais. Tais esforços têm os objetivos de identificar e de apoiar indivíduos e
grupos em desvantagem, envolvendo-os “de maneira ativa, oportuna e efetiva. Para
esses fins, serão considerados os melhores meios e formatos, apoiando a sua
participação e garantindo respeito a suas próprias características culturais”.621
É interessante ainda mencionar o artigo 8º, n. 15 e n. 18, do documento ora
em análise, que trata do assunto referente às “medidas adicionais em atividades e
projetos”. Essas disposições estabelecem que os Estados têm o dever de garantir
“procedimentos obrigatórios de participação pública de todos os projetos e atividades
sujeitos à avaliação ambiental conforme a legislação nacional”.622
Num enquadramento restrito, o documento identificou a participação
pública “em projetos e atividades de mineração, de geração de eletricidade,
atividades de produção e determinados usos de substâncias perigosas e tratamento e
despejo de resíduos”,623 assim como em projetos e atividades relativos ao
desenvolvimento de zonas costeiras. Apesar de serem projetos e atividades que
merecem especial atenção, o documento poderia ter tido uma abordagem mais
alargada, já que nomeou exemplos de projetos e atividades. Isto é, a participação
pública em projetos e atividades relativos ao desenvolvimento por meio do turismo,
em especial do turismo nos territórios dos povos indígenas, requer também ações
específicas para facilitar a participação informada nas tomadas de decisões, incluindo,
entre outras, assistência técnica e financeira.
Os povos indígenas afetados pelo turismo deverão ter acesso a todas as
informações que ofereçam interesses para a avaliação ambiental de projetos para fins
turísticos, que compreenderão, no mínimo: descrição do território atingido pelas
práticas turísticas, que inclua as características físicas e técnicas da atividade proposta;
descrição dos efeitos importantes da atividade turística sobre o meio ambiente;
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descrição das medidas previstas para prevenir e reduzir esses efeitos; um resumo não
técnico, que aponte para uma abordagem voltada para o conhecimento local, o diálogo
e a interação de diferentes visões e saberes; os relatórios e ditames dirigidos não só à
autoridade pública, mas também aos demais atores envolvidos, principalmente os
povos indígenas receptores do turismo.624
Por vezes, as demais disposições elencadas no artigo 8º do documento
preliminar, nomeadamente os n. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 18, apresentam os
mesmos conteúdos da Convenção de Aarhus.
Como conclusão parece oportuno deixar consignado que o documento no
âmbito da América Latina e do Caribe trouxe considerações pertinentes e úteis no que
se refere à participação dos povos indígenas em processos decisórios sobre assuntos
ambientais.
Mas, ao mesmo tempo, é razoável convocar o princípio da proibição de
retrocesso no sentido de que a participação do público em processos decisórios sobre
assuntos ambientais é um direito já assegurado. E parece que o documento não atentou
para esse fato, já que em seu artigo 8º, n. 7, prevê que
“Cada Parte tomará devidamente em conta o resultado do processo de
participação no momento de adotar a decisão. Quando as observações ou
recomendações do público não são levadas em conta, deverão informar e
fundamentar a razão disso por escrito, para aqueles que as tenham
formulado.”625
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Ora, as partes deverão tomar devidamente em conta o resultado do processo
de participação do escrutínio público. Não se pode admitir que as observações e as
recomendações do público sejam rejeitadas, e muito menos se pode admitir que as
partes tenham a possibilidade de informar e fundamentar a razão de tal rejeição.

6.3.3.4. O regime jurídico instrumental de acesso à informação ambiental e à
participação: quadro síntese

Na exposição do documento preliminar do instrumento regional sobre
acesso à informação, à participação pública e à justiça em assuntos ambientais na
América Latina e no Caribe, propôs-se uma abordagem de análise específica.
Objetivou-se saber se esse documento faz uma ponte de ligação entre os direitos de
acesso e os povos indígenas, sob a ótica dos assuntos ambientais.
Concluiu-se que o documento recepcionou em alguns momentos o
reconhecimento alargado dos direitos de acesso a ponto de desenvolver a
interpenetração entre esses direitos e os povos indígenas. Se o documento preliminar é
um indicador de que os povos indígenas estão sendo reconhecidos em seus direitos
ambientais procedimentais, então o processo de negociação na Comissão Econômica
da América Latina e do Caribe tem a sua importância. Todavia, na linha de
pensamento Klaus Bosselmann, os direitos procedimentais “são apenas um prérequisito para uma melhor tomada de decisão e não são, eles mesmos, uma garantia
da sustentabilidade ecológica.”626
Diante das análises supracitadas, constatou-se que em vários momentos a
Convenção de Aarhus não serviu apenas de inspiração, tornando-se também um
instrumento de cópias literais. Mas, não se pode rejeitar a ideia de que, apesar de a
Convenção continuar a ser um instrumento regional e de âmbito limitado, a sua
626
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relevância normativa e prática é global, apresentando-se como o Tratado mais
consubstancial sobre o princípio 10 da Declaração do Rio.
Não obstante, acredita-se que a elaboração de um quadro síntese seja a
melhor via para o cabal esclarecimento do que se acabou de dizer. Por isso, os dois
quadros abaixo colocados sintetizam a análise crítica feita do documento preliminar do
instrumento regional da América Latina e do Caribe.

6.3.3.4.1. O acesso à informação ambiental no documento: quadro síntese
O primeiro quadro, relativo ao acesso à informação ambiental, contém à
esquerda os artigos normativos do documento preliminar e as suas respectivas
temáticas. Marcaram-se com um “X” aqueles artigos que apresentam o mesmo
conteúdo da Convenção de Aarhus, com um “▲”, os artigos que apresentam um
conteúdo inovador e com um “♦”, aqueles cujo conteúdo faz uma ponte de ligação
entre os direitos de acesso e os povos indígenas, sob a ótica dos assuntos ambientais.

Quadro 8 – Quadro síntese
Artigos
normativos do
documento
preliminar sobre o
acesso à
informação
ambiental

Temáticas dos

Artigo 6º, n. 1

Acessibilidade
da informação
ambiental

X

Acessibilidade
da informação
ambiental

X

Acessibilidade
da informação
ambiental

X

Artigo 6º, n. 2

Artigo 6º, n. 3

artigos
normativos

Conteúdo
idêntico ao
da
Convenção
de Aarhus

Conteúdo
inovador

Conteúdo como
ponto de ligação
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Artigo 6º, n. 4

Artigo 6º, n. 5
Artigo 6º, n. 6
Artigo 6º, n. 7
Artigo 6º, n. 8
Artigo 6º, n. 9
Artigo 6º, n. 10
Artigo 6º, n. 11

Artigo 6º, n. 12

Artigo 6º, n. 13

Artigo 6º, n. 14

Artigo 6º, n. 15

Acessibilidade
da informação
ambiental

▲

Regime de
exceções

X

Regime de
exceções

X

Regime de
exceções
Regime de
exceções

X
X

Regime de
exceções

▲

Regime de
exceções

▲

Condições
aplicáveis para a
entrega de
informação
ambiental

X

Condições
aplicáveis para a
entrega de
informação
ambiental

▲

Condições
aplicáveis para a
entrega de
informação
ambiental

▲

Condições
aplicáveis para a
entrega de
informação
ambiental
Condições
aplicáveis para a
entrega de
informação
ambiental

♦

▲

X

388

Artigo 6º, n. 16

Artigo 6º, n. 17

Artigo 6º, n. 18

Artigo 6º, n. 19

Artigo 7º, n. 1

Artigo 7º, n. 2

Artigo 7º, n. 3

Artigo 7º, n. 4

Artigo 7º, n. 5

Artigo 7º, n. 6

Condições
aplicáveis para a
entrega de
informação
ambiental

X

Condições
aplicáveis para a
entrega de
informação
ambiental

▲

Condições
aplicáveis para a
entrega de
informação
ambiental

▲

Mecanismos de
revisão
independentes

▲

Geração e
disseminação de
informação
ambiental

▲

Geração e
disseminação de
informação
ambiental

▲

Geração e
disseminação de
informação
ambiental

X

Geração e
disseminação de
informação
ambiental

▲

♦

Geração e
disseminação de
informação
ambiental

▲

♦

Geração e
disseminação de
informação
ambiental

▲
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Artigo 7º, n. 7

Artigo 7º, n. 8

Artigo 7º, n. 9

Artigo 7º, n. 10

Artigo 7º, n. 11

Artigo 7º, n. 12

Artigo 7º, n. 13

Geração e
disseminação de
informação
ambiental

X

Geração e
disseminação de
informação
ambiental

▲

Geração e
disseminação de
informação
ambiental

▲

Geração e
disseminação de
informação
ambiental

▲

Geração e
disseminação de
informação
ambiental

▲

Geração e
disseminação de
informação
ambiental

X

Geração e
disseminação de
informação
ambiental

X

Fonte: Elaboração própria (2016).

6.3.3.4.2. O regime jurídico instrumental de acesso à participação: quadro síntese

O mesmo foi feito no segundo quadro, que sintetiza a análise feita relativa
ao acesso à participação do público em processos decisórios sobre assuntos
ambientais. Ele contém à esquerda os artigos normativos do documento, sendo
marcados com um “X” aqueles artigos que apresentam o mesmo conteúdo da
Convenção de Aarhus, com um “▲”, os artigos que apresentam um conteúdo inovador
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e com um “♦”, aqueles cujo conteúdo faz uma ponte de ligação entre os direitos de
acesso e os povos indígenas, sob a ótica dos assuntos ambientais.
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Quadro 9 – Quadro síntese
Artigos
normativos do
documento
preliminar sobre
participação do
público em
processos
decisórios sobre
assuntos
ambientais

Conteúdo
idêntico ao da
Convenção de
Aarhus

Conteúdo
inovador

Conteúdo como
ponto de ligação

Artigo 8º, n. 1
▲
Artigo 8º, n. 2

X

Artigo 8º, n. 3

X

Artigo 8º, n. 4

X

Artigo 8º, n. 5

X

Artigo 8º, n. 6

▲

Artigo 8º, n. 7

▲

Artigo 8º, n. 8

X

Artigo 8º, n. 9

X

Artigo 8º, n. 10

X

Artigo 8º, n. 11

X

♦

Artigo 8º, n. 12

▲

♦

Artigo 8º, n. 13

▲

♦

Artigo 8º, n. 14

▲

♦

Artigo 8º, n. 15

▲
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Artigo 8º, n. 16

X

Artigo 8º, n. 17

X

Artigo 8º, n. 18

X

Fonte: Elaboração própria (2016).

6.3.4. O questionamento pontual
No final de uma longa trajetória que foi apresentada no presente estudo,
impõe-se agora que se faça uma pausa para perguntar: diante de todo esse esforço, será
que, de fato, o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios
dos povos indígenas, sob as vestes de um plano ecoculturalmente adequado,
salvaguarda o direito à livre determinação desses povos? Para melhor responder este
questionamento torna-se premente analisar, em primeiro lugar, o regime jurídico
internacional de proteção dos direitos dos povos indígenas. E, logo em seguida,
embarcar no estudo sobre o direito à livre determinação como direito alicerce do bem
viver dos povos indígenas.
Mas, desde já, pode-se ressaltar que começará a responder o referido
questionamento, como sempre, utilizando o princípio do desenvolvimento sustentável,
por meio de suas dimensões configuradas.
E note-se: esse princípio é a bussola a orientar o desenvolvimento
ecoculturalmente adequado.
Na dimensão diacrônica, o princípio do desenvolvimento sustentável
preconiza a ideia de que as gerações presentes têm deveres para com as vindouras
gerações. Isso pode explicar o dever de assegurar os interesses das gerações futuras
dos povos indígenas.
Enquanto isso, deriva da dimensão sincrônica o dever dos Estados de
encorajarem políticas, planos e programas que tenham por objetivos a preservação, o
respeito e o fortalecimento da autenticidade dos bens culturais.
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Da dimensão procedimental do princípio jurídico extrai-se a ideia de que
um desenvolvimento ecoculturalmente adequado adota medidas de acesso à
informação ambiental e à participação dos povos indígenas nos processos decisórios
sobre assuntos ambientais.
E, sob a ótica da dimensão material, derivam-se os enfoques ambiental,
social, econômico, ecológico, espacial, cultural e político.
Logo, são as preocupações mais ligadas à dimensão material do princípio
do desenvolvimento sustentável, incluindo os seus renovados enfoques, que melhor
explicam que esses povos têm o direito de definir as suas próprias prioridades no
processo de desenvolvimento, em um contexto de autodeterminação.
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7. O DIREITO À LIVRE DETERMINAÇÃO COMO DIREITO ALICERCE DO
BEM VIVER DOS POVOS INDÍGENAS

7.1 A abordagem coletiva
Os territórios dos povos indígenas, que incluem os bens ecológicos e
culturais ali encontrados, são frutos de uma relação coletiva. Isso porque é impossível
falar de um sistema tradicional de posse de terras sem envolver a comunidade como
um todo, ou falar do direito à livre determinação, no contexto de bem viver, sem
envolver a participação de toda a comunidade. Com efeito, essa abordagem coletiva
está amparada implicitamente no artigo 27 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos, o qual estabelece que
“Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as
pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de
ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida
cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria
língua.”627

Os povos indígenas vivem em diversas partes do globo e representam
aproximadamente trezentos e setenta milhões de pessoas autoidentificadas como
membros dos povos indígenas. Eles estão espalhados entre cinco mil povos distintos
em mais de setenta países.628 Esses povos podem ser coletivamente chamados por
nomes ou etnônimos peculiares, que variam de região para região, quais sejam: na
África eles podem ser chamados de pigmeus, bosquímanos e masai; nos países das
Américas que falam língua inglesa eles podem ser chamados de nativos americanos e

627

GABINETE DE DOCUMENTAÇÃO E DIREITO COMPARADO. Pacto Internacional sobre

Direitos Civis e Políticos. 1966. Artigo 27. Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitoshumanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-direitos-civis.html>.
628

ADDIS, Adeno. On human diversity and the limits of toleration. In: SHAPIRO, Ian; KYMILICKA,

Will (Orgs.). Ethnicity and group rights. New York: New York University Press, 1997, p. 112.
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índios americanos;629 nos países das Américas que falam língua espanhola e
portuguesa,630 eles podem ser chamados de povos indígenas, povos nativos,
ameríndios, indígenas e comunidades nativas; na Ásia eles podem ser chamados de
adivasis e de povos tribais;631 na Europa eles podem ser chamados de bascos, de
saami, de nenets, de povos Komi e de circassianos da Rússia; na Oceania eles podem
ser chamados de maori da Nova Zelândia e de povos da Papua Nova Guiné.

7.1.1 O que se entende por povos indígenas?
A Organização das Nações Unidas (ONU) e em particular a Subcomissão
para Prevenção da Discriminação e Proteção das Minorias lançaram, em 1981, em
1982 e em 1983 os Relatórios Especiais sobre o “estudo dos problemas de
discriminação contra as populações indígenas”.632 Trata-se de documentos
internacionais elaborados sob a direção do Relator Especial José Martínez Cobo que
trouxeram um dos primeiros entendimentos sobre populações indígenas.633 Dessa

629

No Canadá eles são chamados de aborígenes, como os aborígenes Inuit e Métis.

630

No Brasil utiliza-se o termo “índio”, mas nos países hispânicos o termo “índio” é incorreto.

631

Na Ásia existem 260 milhões de pessoas pertencentes aos povos indígenas, cerca de 70% dos povos

indígenas do mundo. Os povos indígenas assírios têm muita expressividade na Ásia, em particular na
Ásia Ocidental (INTERNATIONAL WORK GROUP FOR INDIGENOUS AFFAIRS. Asia.
Disponível em: <http://www.iwgia.org/regions/asia>.).
632

UNITED NATIONS. Permanent Forum on Indigenous Issues. Study of the Problem of

Discrimination against Indigenous Populations. Final report: 30 July 1981E/CN.4/Sub.2/476; 10
August 1982E/CN.4/Sub.2/1982/2; 5 August 1983E /CN.4Sub.2/1983/21.
633

Os Relatórios Especiais da ONU utilizam o termo “populações indígenas”, em vez de “povos

indígenas”. A utilização do primeiro termo se deve ao fato de que a Convenção n. 107 da Organização
Internacional do Trabalho empregava o termo “populações indígenas” em seu texto normativo
internacional. O termo “povos indígenas” somente foi incorporado na comunidade internacional em
1989 por meio da Convenção n. 169 da OIT. Todavia, existem instrumentos internacionais de extrema
relevância, como a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que ainda aplicam o termo “populações
indígenas”.
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forma, levando em conta os referidos Relatórios, populações indígenas são “aquelas
que tendo uma continuidade histórica com as sociedades pré-invasão e pré-coloniais
desenvolveram nos seus territórios, e consideram-se distintas de outras camadas da
sociedade, agora prevalecentes nos territórios ou partes deles”.634
Por sua vez, em 1989, a Convenção n. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais
da Organização Internacional do Trabalho recepcionou legalmente a definição de
povos indígenas. Para a Convenção, povos indígenas são aqueles que descendem de

“populações que viviam no país ou na região geográfica na qual o país
estava inserido no momento da sua conquista ou colonização ou no
estabelecimento de suas fronteiras atuais, e que independentemente de sua
condição jurídica, eles mantêm algumas de suas próprias instituições sociais,
econômicas, culturais e políticas (ou todas elas).”635

Mas, apesar de a referida Convenção ter recepcionado a definição de povos
indígenas, não há, ainda, um consenso global sobre o assunto e muito menos sobre a
sua correta terminologia. Isso é tão verdadeiro que, por exemplo, o legislador
internacional da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB)636 utiliza nesse
634

UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Study of the problem of discrimination against
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E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.6. June 1982.
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Artigo 1º, alínea b, da Convenção n. 169 da OIT (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO

TRABALHO. Convenção n. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais. Brasília: OIT, 2011. Introdução.
Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Convencao_169_OIT.pdf>.).
636

A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) foi recepcionada na Conferência das Nações

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro no
período de 5 e 14 de junho de 1992. Segundo o seu artigo 1º, os objetivos da Convenção são: “a
conservação da diversidade biológica; a utilização sustentável de seus componentes; e a repartição
justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o
acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando
em conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias, e mediante financiamento adequado”. A
Convenção é um instrumento normativo internacional de caráter vinculativo que impõe aos Estados
signatários o dever jurídico de adotar medidas especiais, tais como: “medidas gerais para a
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documento o termo populações indígenas, em vez de povos indígenas. Além de que o
termo ora em evidência (povos indígenas) suscita controvérsias sobre a sua real
aplicação no âmbito do Direito das gentes. Isso fica bastante evidente quando se estuda
o direito à livre determinação dos povos.
Conforme já colocado nas notas introdutórias do trabalho, para um melhor
enquadramento terminológico, ao longo de todo o discurso sobre o direito à livre
determinação prefere-se utilizar o termo povos indígenas.
Não obstante, é certo que se deve compreender que, sob a égide do
princípio da identificação própria,637 “a autoidentificação como indígena ou tribal

conservação e utilização sustentável; para identificação e monitoramento; para conservação in situ;
para conservação ex situ; para utilização sustentável de componentes da diversidade biológica; para
medidas econômicas e socialmente racionais que sirvam de incentivo à conservação e utilização
sustentável de componentes da diversidade biológica; para pesquisa e treinamento; para educação e
conscientização pública; para avaliação de impacto e minimização de impactos negativos; para criar
condições para permitir o acesso a recursos genéticos; para adotar medidas legislativas,
administrativas ou políticas, conforme o caso e em conformidade com o acesso à tecnologia e
transferência de tecnologia e gestão da biotecnologia e distribuição de seus benefícios; para
proporcionar o intercâmbio de informações; para promover a cooperação técnica e científica
internacional; para proporcionar, de acordo com a sua capacidade, apoio financeiro e incentivo
respectivo às atividades nacionais destinadas a alcançar os objetivos desta Convenção” A Convenção
tem reflexos significativos para a construção de medidas legislativas, administrativas e políticas de
proteção para a diversidade biológica. Assim, por conta de sua relevância normativa, há outros
instrumentos integrados a ela, como o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança de 2000 e o
Protocolo de Nagoya sobre repartição de benefícios de 2010. Além disso, o preâmbulo da Convenção
reconhece “a estreita e tradicional dependência de recursos biológicos de muitas comunidades locais e
populações indígenas com estilos de vida tradicionais, e que é desejável repartir equitativamente os
benefícios derivados da utilização do conhecimento”, num contexto de preservação da diversidade
biológica. Enfim, esse documento é um instrumento normativo a serviço dos direitos dos povos
indígenas, em particular do direito à estreita e tradicional dependência de recursos biológicos.
637

O princípio da identificação própria é visto como princípio norteador pela Comissão Africana dos

Direitos Humanos e dos Povos (CADHP), conforme mostra o trabalho da Comissão Africana sobre os
povos indígenas em África (COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS;
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deverá ser considerada um critério fundamental para a definição dos grupos”.638
Enfim, é necessário desmitificar a ideia de que a sua exata definição seja tão
importante. E a comunidade internacional deve se preocupar mais com a promoção do
princípio da identificação própria, em vez de procurar conceber uma definição precisa
de povos indígenas.
7.1.2 Alguns apontamentos sobre as minorias nacionais ou étnicas, religiosas e
linguísticas
A proteção dos direitos das minorias nacionais ou étnicas, religiosas e
linguísticas emerge de forma progressiva no âmbito internacional.
Em 1992, a Resolução 47/135 da Assembleia Geral da ONU recepcionou a
Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou
Étnicas, Religiosas e Linguísticas, ratificando o artigo 27 do Pacto Internacional sobre
os Direitos Civis e Políticos. A respectiva Declaração é vista por muitos estudiosos
como um instrumento normativo importante e com abrangência global, por ser um
documento “mais generoso em termos de discriminação positiva, vale dizer, a que
mais confere direitos especiais às pessoas pertencentes às minorias”.639
Assim, o artigo 1º da Declaração estabelece que os Estados “deverão
proteger a existência e a identidade nacional ou étnica, cultural, religiosa e
linguística das minorias no âmbito dos seus respectivos territórios e deverão fomentar
a criação das condições necessárias à promoção dessa identidade”.640 Ou seja, a
Declaração impõe aos Estados membros a obrigatoriedade de eles adotarem medidas
GRUPO DE TRABALHO INTERNACIONAL SOBRE ASSUNTOS INDÍGENAS. Povos indígenas
em África: povos esquecidos? Copenhaga: CADHP/IWGIA, 2007).
638

Artigo 1º, n. 2, da Convenção n. 169 da OIT (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO

TRABALHO, 2011).
639

WUCHER, Gabi. Minorias: proteção internacional em prol da democracia. São Paulo: Juarez de

Oliveira, 2000, p. 3.
640

Artigo 1º da Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou

Étnicas, Religiosas e Linguísticas.
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necessárias a fim de assegurar que as pessoas pertencentes às minorias tenham o
direito de exercer plena e eficazmente todos os seus direitos e liberdades
fundamentais, sem discriminação alguma e em plena igualdade perante a Lei. 641 Ela
estabelece deveres jurídico-obrigacionais aos Estados membros, tais como:
“Adotar medidas para criar condições favoráveis a fim de que as pessoas
pertencentes às minorias possam expressar suas características e desenvolver
a sua cultura, idioma, religião, tradições e costumes, salvo em casos em que
determinadas práticas violem a legislação nacional e sejam contrárias às
normas internacionais; adotar as medidas apropriadas de modo que, sempre
que possível, as pessoas pertencentes às minorias possam ter oportunidades
adequadas para aprender seu idioma materno ou para receber instruções em
seu idioma materno; adotar, quando apropriado, medidas na esfera da
educação, a fim de promover o conhecimento da história, das tradições, do
idioma e da cultura das minorias em seu território.”642

Os Estados também têm o dever jurídico de analisar medidas apropriadas
objetivando permitir que essas pessoas possam participar de forma plena do progresso
e desenvolvimento de seu país.643
Por sua vez, embora a respectiva Declaração tenha representatividade
normativa e ganhe, cada vez mais, notória relevância prática, existe ainda a
preocupação relacionada com a dificuldade de identificar quem são as pessoas
pertencentes às minorias. E, levando em conta essa preocupação, a comunidade
internacional aprovou a compreensão de minorias elaborada por Francesco Capotorti
(Relator Especial da Subcomissão das Nações Unidas sobre Prevenção da
641
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642
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Discriminação e Proteção das Minorias de 1977), sob o aval da Subcomissão para
Prevenção de Discriminações e Proteção das Minorias. Desse modo, uma minoria é
“Um grupo numericamente inferior ao resto da população de um Estado, em
posição não dominante, cujos membros – sendo nacionais desse Estado –
possuem características étnicas, religiosas ou linguísticas diferentes das do
resto da população e demonstram, ainda que de maneira implícita, um
sentido de solidariedade dirigido à preservação da sua cultura, da sua
tradição, religião ou língua.”644

Nesse diapasão, essa definição cunhada por Francesco é composta de quatro
elementos: o primeiro elemento, a inferioridade numérica; o segundo elemento, a não
dominância; o terceiro elemento, a cidadania; e o quarto elemento, a solidariedade.
Diante de tais elementos, a referida definição de minorias traz dúvidas e,
por consequência, críticas. Ou melhor, tais dúvidas voltam-se aos seguintes
questionamentos: qual é o tamanho de uma minoria, já que uma minoria é um “grupo
numericamente inferior ao resto da população de um Estado”? E, dentro da expressão
“em posição não dominante”, estão inseridas quais minorias? Tais questionamentos
trazem embates no cenário internacional e não cabe a este estudo respondê-los, até
porque esses assuntos não estão aqui diretamente inseridos no círculo de
preocupações.
Em todo caso, a propósito dos referidos questionamentos, muitos problemas
importantes se levantam. Por exemplo, os refugiados645 e os refugiados ambientais646
644

CAPOTORTI, Francesco. Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and

Linguistic Minorities. Doc. E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, U.N. Sales n. E.78.XIV.1. New York: United
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Conforme o artigo 1º da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, refugiados são

aquelas pessoas que “em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião,
nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontram-se fora de seu
país de origem e que por causa dos ditos temores não podem ou não querem fazer uso da proteção do
seu país de origem”. E, de acordo com o Relatório da ONU de 2009 chamado de Tendências Globais
2009, “há 43,3 milhões de pessoas deslocadas no mundo, o mais alto número desde meados dos anos
90. Dessas pessoas 15,2 milhões eram refugiados, 10,4 milhões ficaram sob a responsabilidade do
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podem ser considerados minorias e, por consequência, são amparados pela lei
internacional? E, se a resposta for afirmativa, essas novas minorias podem ser
consideradas, de modo geral, grupos numericamente inferiores ao resto da população
de um Estado? O fato é que
“por causa da migração em todo o mundo, existem os requerentes de asilo,
os refugiados ou as pessoas à procura de trabalho em outros Estados. Por
exemplo, há cerca de três milhões de pessoas da Turquia que vivem na
República Federal da Alemanha. Se estes grupos forem vistos como
minorias nacionais, eles poderão, então, reivindicar os seus direitos em
relação ao Estado de acolhimento.”647

Com efeito, há uma gama considerável de pessoas pertencentes às minorias
– aproximadamente 10 a 20% da população mundial pertencem a minorias étnicas e
nacionais, ou seja, entre 600 milhões e 1,2 bilhões de pessoas necessitam de medidas
especiais de proteção –648 e elas não se encaixam facilmente na definição concebida no

ACNUR e 4,8 milhões de refugiados palestinos, sob o mandato da Agência das Nações Unidas de
Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA). Sendo que os índices
apontam para a migração de 250 milhões a 1 bilhão de pessoas por todo o mundo até 2050”.
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Tendências Globais 2009. Geneva: ACNUR, 2010.
Disponível

em:
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646

Os refugiados ambientais são também exemplos de novas minorias. Eles são formados por “um

conjunto de pessoas que foi forçado a abandonar seu habitat natural, temporária ou permanentemente
em razão de drástico desequilíbrio ambiental, o qual restou por prejudicar sua existência ou afetou
gravemente sua qualidade de vida”. Os efeitos de poluição gerados pela degradação no meio ambiente,
como o desmatamento, a elevação do nível do mar e a desertificação têm gerado o deslocamento não
voluntário de pessoas (EL-HINNAWI, E. Environmental Refugees. Nairobi: United Nations
Environmental Programme, 1985, p. 4).
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final dos anos 1970.649 Além de que, conforme Francesco Capotorti em seus estudos
sobre minorias, a dificuldade de identificar quem são as pessoas pertencentes às
minorias reside no fato de que ainda “há desconfiança dos Estados em relação aos
instrumentos internacionais de proteção dos direitos das minorias, vistos como
pretextos para interferência em assuntos internos”.650

7.1.3 A proclamação das duas décadas internacionais
A ONU proclamou duas décadas internacionais dos povos indígenas do
mundo: a primeira década teve início em 1995 e encerrou-se em 2004; a segunda
década teve início em 2005 e foi concluída em 2014.
A primeira década marcou a adoção de um programa estratégico de ação
que objetivou inserir as diversas temáticas que envolvem os povos indígenas nas
agendas governamentais, permitindo, na medida do possível, mostrar e até mesmo
sensibilizar a comunidade internacional, as autoridades públicas e a sociedade sobre as
diversas violações dos direitos e das liberdades fundamentais dos povos indígenas.
Esse programa resultou em grandes feitos, tais como: declarou-se o Dia Internacional
dos Povos Indígenas do Mundo, com comemoração todo dia 09 de agosto; a Comissão
de Direitos Humanos nomeou o Relator Especial para tratar dos assuntos relacionados
com os direitos e as liberdades fundamentais desses povos; criou-se um programa de
bolsas para os povos indígenas no âmbito do Gabinete do Alto Comissário de Direitos
Humanos. Ainda no contexto da primeira década, em 2000, implantou-se o Fórum
Permanente sobre Questões Indígenas como órgão representativo dentro das Nações
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Declaration on the rights of indigenous peoples. University of California Journal of International Law
and Policy. v. 18. n. 1, 2011, p. 122.
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ALVES, José Augusto Lindgren. A arquitetura dos direitos humanos. São Paulo: FTD, 1997.
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Unidas, demonstrando o esforço de forma lenta e gradual da ONU para a proteção dos
direitos desses povos.651
A segunda década marcou um período histórico de reconhecimento,
proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas. Isso porque em 2007 a
Assembleia Geral das Nações Unidas recepcionou a Declaração sobre os Direitos dos
Povos Indígenas, sob a égide do antigo Grupo de Trabalho sobre Populações
Indígenas.
7.1.4 O papel da União Europeia no contexto da cooperação internacional
Nos dias atuais, os Estados membros da União Europeia fazem parte de
“um movimento global de luta pelos direitos e justiça, sobretudo dos grupos
que foram deixados à margem do desenvolvimento. Estes grupos são vistos
negativamente pelos principais paradigmas de desenvolvimento dominante e
as suas culturas e vidas estão sujeitas a discriminação e desdém.”652

E, em particular, desde 1995, Portugal exerce papel significativo como
membro de pleno direito do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas, num
contexto de cooperação ibero-americana.653
Em 1997, as questões temáticas que envolvem os povos indígenas entraram
formalmente na agenda da União Europeia.654 Tais questões estão relacionadas com a
necessidade:
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“De integrar a questão das populações indígenas nas políticas, programas e
projetos; de incluir as questões relativas às populações indígenas no diálogo
político com os países beneficiários; de acompanhar sistematicamente os
projetos que afetam as populações indígenas; de formar pessoal na Comissão
e nos Estados membros em matérias temáticas e geográficas relevantes; de
melhorar a coordenação e a coerência na UE; de estabelecer metodologias e
procedimentos para assegurar a plena participação das populações indígenas
no processo de desenvolvimento; de estabelecer pontos de contato para
ligação com as populações indígenas nos serviços da Comissão Europeia; de
identificar as prioridades das populações indígenas; e de assegurar às
populações indígenas a possibilidade de formarem opiniões informadas
sobre as atividades específicas da UE.”655

No dia 30 de novembro de 1998, na reunião 2141, o Conselho Europeu
adotou a Resolução 13461/98, que trata da ajuda aos povos indígenas no âmbito da
cooperação para o desenvolvimento da Comunidade e dos Estados membros. 656 Em
2000, o Regulamento n. 2493/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo às
medidas destinadas a promover a plena integração da dimensão ambiental no processo
de desenvolvimento dos países em desenvolvimento, reconheceu a ligação íntima que
existe entre os povos indígenas e o ambiente.

“O esgotamento dos recursos naturais e a degradação do ambiente têm
consequências diretas para o desenvolvimento socioeconômico e, em
especial, para os meios de subsistência das comunidades locais, incluindo as
populações indígenas, contrariando desse modo a luta contra a pobreza
através do desenvolvimento sustentável.”657

O Parlamento Europeu vem aprovando Resoluções sobre os direitos
humanos dos povos indígenas em países específicos, como Colômbia, Guatemala,
654
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Peru e Papua Ocidental (Indonésia). Tais Resoluções envolvem ainda assuntos
fundamentais, como os relacionados com os impactos socioculturais e ambientais
gerados pelas mudanças climáticas no Ártico.
Hoje, o Parlamento Europeu exerce função fundamental para a proteção dos
direitos dos povos indígenas. Por exemplo, o Parlamento vem exigindo dos Estados da
União “reforço na proteção dos direitos dos povos indígenas no tocante ao
Regulamento sobre o acesso aos recursos genéticos e à partilha justa e equitativa dos
benefícios decorrentes da sua utilização na União”.658
A Iniciativa Europeia para Democracia e os Direitos Humanos vem
mostrando-se também muito ativa, reconhecendo os direitos dos povos indígenas em
âmbito regional e encorajando o empoderamento desses povos nos planos de
desenvolvimento socioeconômico.659 Em 2014, a Conferência Mundial da ONU sobre
Povos Indígenas realizada em Nova York contou com a participação dos principais
países da União Europeia que ratificaram os compromissos internacionais de
cooperação e ajuda aos povos indígenas, em conformidade com a Declaração sobre os
Direitos dos Povos Indígenas e com o Documento Final da Conferência.660
Dessa forma, os Estados membros da União Europeia vêm atuando
ativamente na consolidação de um cenário internacional protetor dos povos indígenas,
no qual esses povos possam ser vistos, de fato, como sujeitos jurídicos atuantes.661
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7.1.5 Os povos indígenas e os objetivos de desenvolvimento sustentável

O Fórum Permanente sobre Questões Indígenas, na sua sessão XIV,
realizou um painel de discussão sobre a necessidade de a Agenda de Desenvolvimento
pós-2015

incorporar

os

direitos

dos

povos

indígenas

nos

Objetivos

de

Desenvolvimento Sustentável.662 Assim, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(SDGs), como Plano de Ação Universal, são formados por 17 objetivos e 169 metas
que orientarão as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos
próximos quinze anos. A sua implementação ocorrerá no período entre 2016 e 2030,
sucedendo e atualizando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (MDGs).663
Desse modo, espera-se que esses Objetivos reconheçam, promovam e
atendam os interesses e as preocupações dos povos indígenas. Além de que se espera
que as metas de desenvolvimento sustentável estejam centradas explicitamente em
todos os instrumentos internacionais de proteção dos direitos dos povos indígenas,
como a Convenção n. 169 da OIT e a Declaração sobre os Direitos dos Povos
Indígenas.
Na realidade, esses povos sofrem ainda situações desonrosas que são
resultantes de um apartheid social. Ou, conforme alerta Laura Westra,
“Há violações de direitos humanos graves e bem documentadas, sob a
categoria de neocolonização ou segunda conquista, de uma forma que
estabelece os seus aspectos insidiosos e racistas, mascaradas atualmente pelo
desenvolvimento ou comércio, ambos bem protegidos pelo Direito
Internacional.”664
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Nesse tom, tais situações desonrosas têm por consequência uma lógica
absurda de que os povos indígenas são vítimas. Eles sofrem danos sociais,
econômicos, ambientais e culturais gerados, na maioria das vezes, por atividades
humanas motoras de desenvolvimento descontrolado e mercantilizado. Não é à toa que
o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas faz despontarem preocupações.

7.2 A proteção internacional dos direitos dos povos indígenas
Considerando

os

apontamentos

iniciais,

um

assunto

de

suma

imprescindibilidade para o estudo em desenvolvimento é a pesquisa sobre o regime
jurídico internacional de proteção dos direitos dos povos indígenas. Isso se dá porque
há necessidade de um embasamento teórico robusto para que se possa, finalmente,
embarcar no estudo sobre o direito à livre determinação como direito alicerce do bem
viver dos povos indígenas. Dessa maneira, os tópicos abaixo da tese têm o intuito de
expor detalhadamente o referido regime.
Por derradeiro, para estudar o regime jurídico internacional de proteção dos
direitos dos povos indígenas é necessário recorrer, por essência, a determinados
assuntos que, conforme alerta Boaventura de Sousa Santos, “são tão globais como o
próprio planeta e aos quais eu chamaria, recorrendo ao direito internacional, o
patrimônio comum da humanidade”.665 Em suma, os temas ligados à sustentabilidade
da vida no planeta devem estar no círculo de preocupações do Direito e em particular
do direito internacional de proteção dos direitos humanos.
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7.2.1 Os sujeitos especiais de Direito Internacional

A dimensão tradicionalmente dada ao estatuto de sujeito de direito
internacional que afetava apenas os Estados, os seus autores e destinatários, pela qual
as normas internacionais não atingiam diretamente as esferas jurídicas do indivíduo,
foi drasticamente modificada, ora pela ampliação da comunidade internacional, ora
pela necessidade de uma sociedade global.666
Hoje o estatuto do sujeito de direito internacional comporta uma
interpretação diferenciada, em que há o reconhecimento do estatuto aos indivíduos. E,
portanto, o homem passa a ser visto não mais como um ente genérico ou como um
homem em abstrato. Ele passa a ser visto na sua especificidade, na sua concretude e
nas suas diversas maneiras de ser e viver em sociedade.
Apesar de a problemática sobre o estatuto do sujeito internacional ainda
suscitar controvérsias na moderna doutrina do Direito das gentes, o fato é que existem
outros atores que se enquadram como sujeitos internacionais além dos Estados, mesmo
que a sua condição seja tida como sui generis. E, numa perspectiva ainda mais
moderna, há o reconhecimento do estatuto não apenas às pessoas singulares, mas
também às pessoas coletivas, além daquelas que não são identificadas como tais, como
é o caso dos povos.
Não é finalidade do presente estudo analisar de forma profunda as
controvérsias do estatuto de sujeito internacional. Todavia, é imprescindível ao menos
reconhecer que a sistemática da sociedade internacional não mais está centrada nas
mãos do soberano, conforme delineado pelo modelo vestefaliano.
Com o término da Segunda Guerra em 1945 e as sucessivas conquistas no
campo do direito internacional dos direitos humanos, v. g. com a adoção da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, o particular, individualmente ou em
coletividade, passou a ser um dos principais destinatários das normas internacionais,
666
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deixando de ser um mero objeto de proteção diplomática por parte dos países.667
Entende-se que “se a Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos humanos, o
Pós-Guerra deveria significar a sua reconstrução”.668 Desse modo, a teoria clássica
ou estadualista está ultrapassada, porque o Estado não é (mais) o único sujeito de
direito internacional. Isto é, o estatuto comporta nos dias atuais uma interpretação
diferenciada, com uma posição eclética ou “heteropersonalista”.669
A comunidade internacional reconhece os povos indígenas como sujeitos
especiais. Eles são detentores de personalidade jurídica internacional, o que se justifica
pelo processo progressivo de construção do seu direito à livre determinação. Em
outros termos, eles são “susceptíveis de serem destinatários de normas e princípios de
Direito Internacional, dos quais diretamente decorre a oportunidade para a
titularidade de direitos ou para se ficar adstrito a deveres”.670
Não obstante, esses povos são ainda sujeitos com condição muito limitada e
o seu acesso direto aos Tribunais é objeto de cuidadosa ponderação, encontrando forte
resistência dentro da própria comunidade internacional. Por conta disso e conforme
ressalta Jónatas Machado, há urgência de uma “reconceptualização profunda do
Estado, da soberania e do Direito Internacional, alicerçada na consideração dos
direitos humanos como elementos estruturantes do Direito Internacional”.671
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Em suma, defende-se essencialmente uma mudança jurídica cultural no
sentido de tornar mais visível a subjetividade internacional dos povos indígenas.672
7.2.2 Os mecanismos específicos de proteção dos direitos dos povos indígenas
O regime internacional de proteção dos direitos humanos dos povos
indígenas é formado pelos mecanismos específicos internacionais e regionais de
proteção, com as suas funções institucionais e procedimentais.
Destacam-se o Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões
Indígenas, o Mecanismo de Peritos sobre os Direitos dos Povos Indígenas e o Relator
Especial sobre os Direitos dos Povos Indígenas.673

7.2.2.1 O Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões Indígenas

Conforme a Resolução 2000/22 do Conselho Econômico e Social das
Nações Unidas (ECOSOC), o Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões
Indígenas é um órgão consultivo que trata de assuntos diretamente ligados aos povos
indígenas. Tais assuntos estão relacionados com o desenvolvimento social, econômico,
cultural e ambiental. Também estão direcionados às áreas da saúde, da educação e dos
direitos humanos.
O Fórum também tem competência para formular Recomendações oficiais
para o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Não bastando isso, o Fórum
tem também o dever de assessorar os povos indígenas nos assuntos relacionados a
programas internacionais e internos. Por fim, o Fórum, diante de sua especialidade,
672
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poderá auxiliar os países-membros das Nações Unidas, o setor privado e os demais
organismos da ONU.
Esse mecanismo exerce papéis de relevo prático. Por exemplo, o Fórum
monitora em âmbito mundial a adoção da Declaração sobre os Direitos dos Povos
Indígenas pelos seus Estados signatários.
O Fórum é composto por 16 peritos independentes que cumprem mandato
de 3 anos que poderá ser renovado por um período adicional, sendo que 8 peritos são
nomeados pelos Estados membros das Nações Unidas e os outros 8 peritos são
nomeados diretamente pelas organizações dos povos indígenas. Tais peritos reúnem-se
na sede da ONU, em Nova York, uma vez ao ano por um período de dez dias.
Desde 2008, o Fórum utiliza o método de trabalho bianual. Ou seja, no
primeiro ano os peritos trabalham com temas específicos e, no segundo ano,
operacionalizam o que decidiram no ano anterior. É interessante ressaltar que desses
encontros bianuais poderão participar, além dos peritos, outros representantes dos
Estados

membros,

de

organismos

das

Nações

Unidas,

de

organizações

intergovernamentais, de organizações não governamentais, de organizações dos povos
indígenas e de instituições acadêmicas.

7.2.2.2 O Mecanismo de Peritos sobre os Direitos dos Povos Indígenas

O Conselho de Direitos Humanos concebeu o Mecanismo de Peritos sobre
os Direitos dos Povos Indígenas por meio da Resolução 6/36 de 2007. Trata-se de um
organismo subsidiário do referido Conselho que tem a função de assessorá-lo,
sugerindo ideias e propostas.674
674

A Resolução 1982/34 instituiu o Grupo de Trabalho sobre Populações Indígenas como órgão

subsidiário da ONU, tendo supervisão da Subcomissão das Nações Unidas para a Promoção e
Proteção dos Direitos Humanos (a Subcomissão das Nações Unidas para a Promoção e Proteção dos
Direitos Humanos era um órgão subsidiário da antiga Comissão de Direitos Humanos. De acordo com
a Resolução da Assembleia Geral 60/251, de 2006, a Comissão de Direitos Humanos foi substituída
pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU e os mandatos, os mecanismos, as funções e as
412

Esse mecanismo é formado por cinco especialistas, que são independentes e
nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos. Tais especialistas devem ser membros
autoidentificados dos povos indígenas. Eles reúnem-se anualmente, normalmente em
julho. Desse encontro podem participar os peritos do Fórum Permanente das Nações
Unidas sobre Questões Indígenas e o Relator Especial sobre os Direitos dos Povos
Indígenas.675
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7.2.2.3 O Relator Especial sobre os Direitos dos Povos Indígenas

Levando em consideração a promoção dos mecanismos específicos de
proteção dos direitos dos povos indígenas, em âmbito internacional e regional, em
2011 a Comissão de Direitos Humanos nomeou um Relator Especial, com vistas a
cuidar de procedimentos especiais na seara dos direitos dos povos indígenas.
Tal função relevou-se grandiosa e, por conta disso, em 2004 a referida
Comissão renovou o mandato do Relator e, em 2007, foi a vez do Conselho de
Direitos Humanos renová-lo. A grandiosidade do papel do Relator Especial sobre os
Direitos dos Povos Indígenas se deve ao fato de que ele tem a missão de promover
boas práticas, que incluem novas leis, programas e acordos favoráveis para os povos
indígenas. O Relator tem ainda as funções de emitir Relatórios e Comunicações sobre
a situação dos povos indígenas em diversos países, e conduzir estudos voltados à
promoção e à proteção dos seus direitos.676

7.2.3 O Fundo Voluntário das Nações Unidas para os Povos Indígenas

A Assembleia Geral das Nações Unidas concebeu o Fundo Voluntário para
os Povos Indígenas por meio da Resolução 40/131 de 1985.
Esse Fundo tem o objetivo de assessorar financeiramente as causas
diretamente relacionadas com os povos indígenas. Os seus recursos são obtidos por
meio da assistência voluntariamente prestada pelos Estados membros, por
organizações não governamentais e por entidades públicas e privadas.
Em 2001, conforme a Resolução 56/140, o Fundo passou a auxiliar
financeiramente os representantes desses povos a participar como observadores das
reuniões do Fórum Permanente sobre Questões Indígenas. Já em 2008, conforme a
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Resolução 63/161, o Fundo passou também auxiliar financeiramente os representantes
desses povos a participar das reuniões dirigidas ao Mecanismo de Peritos sobre os
Direitos dos Povos Indígenas. E, em 2010, nos termos da Resolução 65/198, a
Assembleia das Nações Unidas oportunizou a participação dos respectivos
representantes nas reuniões do Conselho de Direitos Humanos por meio de auxílio
financeiro vindo do Fundo Voluntário.

7.2.4 Os instrumentos internacionais de proteção

A Convenção n. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais e a Declaração sobre
os Direitos dos Povos Indígenas são os principais instrumentos internacionais de
proteção dos direitos dos povos indígenas.
Esses instrumentos compõem o sistema especial ou heterogêneo de
proteção dos direitos humanos, uma vez que eles objetivam proteger os povos
indígenas, direcionando o aparato tutelar. Desse modo, o sistema especial
complementa os documentos normativos com alcance geral. Conforme ressalta Flávia
Piovesan,
“firma-se assim, no âmbito do sistema global, a coexistência dos sistemas
geral e especial de proteção dos direitos humanos, como sistemas de
proteção complementares. O sistema especial de proteção realça o processo
de especificação do sujeito de direito, no qual o sujeito passa a ser visto em
sua especificidade e concreticidade (ex: protege-se a criança, os grupos
étnicos minoritários, os grupos vulneráveis, as mulheres etc.). Já o sistema
geral de proteção (ex: os Pactos da ONU de 1966) tem por endereçada toda e
qualquer pessoa, concebida em sua abstração e generalidade.”677

Portanto, as normas do sistema especial de proteção ampliam e fortalecem
os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Assim como
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“interagem e se complementam iluminando o Direito Internacional dos
Direitos Humanos, cuja efetividade deve ser alcançada para a promoção do
desenvolvimento harmônico, que atenda as presentes e futuras gerações de
forma equitativa, como previsto no princípio 3 da Agenda 21.”678

A despeito dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos dos
povos indígenas, é cediço que a Convenção n. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais e a
Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas têm um objetivo fundamental:
garantir aos povos indígenas a igualdade de tratamento e de oportunidades no
exercício de seus direitos humanos e liberdades fundamentais.
Assim, a Convenção tem por objetivo assegurar aos povos indígenas “a
igualdade de tratamento e de oportunidades no pleno exercício dos direitos humanos e
liberdades fundamentais, sem obstáculos ou discriminação e nas mesmas condições
garantidas aos demais povos”.679 Nesse sentido, a Declaração recepciona em seu
artigo 2º que

“Os povos e pessoas indígenas são livres e iguais a todos os demais povos e
indivíduos e têm o direito de não serem submetidos a nenhuma forma de
discriminação no exercício de seus direitos, que esteja fundada, em
particular, em sua origem ou identidade indígena.”680

Enfim, os referidos instrumentos internacionais de proteção dos direitos
dos povos indígenas trazem um conteúdo normativo inovador, com inflexões
importantes, e que passa a ser estudado. É também interessante analisar tais
instrumentos à luz do problema do desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas.
678
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2006, p. 66.
679

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2011. Introdução.
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7.2.4.1 A Convenção n. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais
A Convenção n. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, que no dia 7 de
junho de 1989, é fruto da Conferência Geral da Organização Internacional do
Trabalho,681 de sua septuagésima sexta reunião. É um instrumento internacional

681

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é o mais antigo organismo especializado da

Organização das Nações Unidas, e foi instituído em 1919 pelo Tratado de Paz, concebido na
Conferência de Paz. No momento atual, esse organismo é formado por 183 Estados partes de todos os
continentes, que estão reunidos em uma composição tripartite (representantes dos governos,
representantes das associações sindicais de trabalhadores e representantes das associações sindicais de
empregadores).681 Conforme o artigo 1º do Capítulo I da Constituição da OIT, “é criada uma
Organização permanente encarregada de trabalhar para a realização do programa exposto no
preâmbulo da presente Constituição e na Declaração relativa aos fins e objetivos da Organização
Internacional do Trabalho, adotada em Filadélfia a 10 de Maio de 1944 e cujo texto se encontra em
anexo a presente Constituição” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO.
Constituição da Organização Internacional do Trabalho e seu Anexo (Declaração de Filadélfia).
Montreal:

OIT,

1946.

Disponível

<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf>.).

em:
A

OIT é o primeiro organismo multilateral a reconhecer os direitos dos povos indígenas e as suas
preocupações. Em 1921, ela constatou graves violações de direitos humanos e atos de discriminação
contra esses povos, no âmbito das relações trabalhistas e afins. Em resposta às condições desumanas
de trabalho, em 1926, essa organização criou o Committee of Experts on Native Labour para investigar
as condições de trabalho em que os povos indígenas se encontravam e, em 1951, a entidade instituiu o
Second Committee of Experts on Indigenous Labour (TAULI-CORPUZ, Victoria. Indigenous Peoples
Self-Determined Development: Challenges and Trajectories. In: TAULI-CORPUZ, Victoria;
ENKIWE-ABAYAO, Leah; CHAVEZ, Raymond de (Eds.). Towards an Alternative Development
Paradigm: Indigenous Peoples Self-Determined Development. Bagio City: Indigenous Peoples
International Centre for Policy Research and Education, 2010, p. 66). Essa entidade tem um papel de
notável relevância prática para a proteção dos direitos dos povos indígenas. Por exemplo, entre 1952 a
1972, a OIT coordenou um programa chamado de Programa Indigenista Andino, que foi desenvolvido
na Argentina, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no Equador, no Peru e na Venezuela. Esse programa
teve como resultado a criação de um livro intitulado Populações indígenas: condições de vida e de
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vinculante que trata particularmente dos direitos dos povos indígenas e que foi
ratificado até o presente momento por 22 Estados signatários, quais sejam: Argentina;
Brasil; os países andinos (Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela); Paraguai;
Costa Rica; Nicarágua; Chile; México; Guatemala; República das Honduras;
República Dominicana; Espanha; Noruega; Países Baixos; Dinamarca; Ilhas Fidji;
Nepal e República da África Central.
Na América Latina encontra-se o maior número de Estados que
recepcionaram no ordenamento jurídico interno a Convenção n. 169 sobre Povos
Indígenas e Tribais, quais sejam:
Argentina; Brasil; países andinos;682 Paraguai; Costa Rica; Guatemala;
Honduras; México; Nicarágua e República Dominicana. Essa região é composta por
trabalho das populações aborígenes nos países independentes. (MACKAY, Fergus. Los derechos de
los pueblos indígenas em el Sistema Internacional: Una fuente instrumental para las organizaciones
indígenas. Lima: Associación Pró Derechos Humanos, 1999, p.147).
682

Os países andinos são compostos pela Bolívia, pelo Peru, pelo Equador, pela Colômbia, pelo Chile

e pela Venezuela. Esses países recepcionaram a Convenção n. 169 da OIT no âmbito interno,
garantindo status normativo constitucional ao texto normativo do respectivo Tratado. Conforme os
estudos do Inter-American Development Bank, as Constituições dos países andinos foram
reformuladas no sentido de estar em consonância com a Convenção. Sendo assim, a Bolívia reformou
84% da sua Constituição; o Peru reformou 84% da sua Constituição; o Equador reformou 82% da sua
Constituição; a Colômbia reformou 86% da sua Constituição; a Venezuela reformou 82% da sua
Constituição.
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Disponível

em:

<http://www.iadb.org/sds/InD/ley/leyn/datamap.cfm>.). Por exemplo, a Constituição da Venezuela de
1999 dispõe em seu artigo 23 que os Tratados e pactos internacionais relativos aos direitos humanos
“têm hierarquia constitucional e prevalecem na ordem interna, na medida em que contenham normas
sobre seu gozo e exercício mais favoráveis às estabelecidas por esta Constituição e pela Lei da
República, e são de aplicação imediata e direta pelos tribunais e demais órgãos do Poder Público”. A
Constituição da Venezuela reconhece e incorpora automaticamente os instrumentos normativos de
proteção dos direitos humanos, consagrando o princípio da primazia da norma mais favorável. Embora
os países andinos sigam a tendência constitucional contemporânea de colocar em destaque os Tratados
de direitos humanos, a implementação de seus textos normativos em âmbito interno ainda sofre
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45 milhões de pessoas autoidentificadas como membros dos povos indígenas, o que
equivale a 8,3% da população total da região, sendo que existem 826 comunidades
étnicas. Os países que apresentam maior número de pessoas autoidentificadas como
membros dos povos indígenas são a Bolívia, a Guatemala, o Peru e o México. A
Bolívia conta com 6,2 milhões de pessoas autoidentificadas como indígenas,
representando 62,2% de seus habitantes, enquanto o Brasil apresenta o maior número
de comunidades étnicas, isto é, 305 comunidades.683
A Convenção n. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais revisa a Convenção n.
107 sobre Populações Indígenas e Tribais, reconhecendo “as aspirações desses povos
de assumir o controle de suas próprias instituições e formas de vida e de seu
desenvolvimento econômico e de manter e fortalecer suas identidades, línguas e
religiões no âmbito dos Estados nos quais vivem”.684
Ao contrário da Convenção n. 107, esse documento rejeita o entendimento
de que os Estados têm a responsabilidade de colocar em prática planos, programas e

resistência de vários setores de interesse. Em contrapartida, o fortalecimento dos movimentos de
reivindicação e de resistência às ditaduras, que incluem a implantação de regimes democráticos,
favorece essa tendência constitucional, como as ONGs que desempenham um papel imprescindível na
luta pela legitimação de uma sociedade andina pluriétnica (por exemplo, a Coordenadoria Andina de
Organizações Indígenas) (MEENTZEN, Ângela. Políticas públicas para os povos indígenas na
América Latina: Os casos do México, Guatemala, Equador, Peru y Bolívia. Lima: Konrad Adenauer
Stifung, 2007, p. 55).
683

Sob o contexto da América Latina, há comunidades étnicas que vivem sob a jurisdição de mais de

um Estado, como os povos indígenas Guarani que estão sob a jurisdição da Bolívia, do Brasil, da
Argentina e do Paraguai; os povos indígenas Yanomami que estão sob a jurisdição do Brasil e da
Venezuela; os povos indígenas Tukano que estão sob a jurisdição do Brasil e da Colômbia; os povos
indígenas Tikuna que estão sob a jurisdição do Brasil, da Colômbia e do Peru (MEDEIROS, Augusto
Karol Marinho. Direitos indígenas entre fronteiras: cidadania, presença e mobilidade ticunas na
tríplice fronteira do Brasil, Colômbia e Peru. 2013. 117 f. Dissertação (Mestrado em Direito
Ambiental) – Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2013).
684
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políticas coordenados com vistas à integração progressiva dos povos indígenas na
vida dos países de origem.
Na realidade, a Convenção n. 107 seguia a corrente de pensamento
denominada pela antropologia na primeira metade do século XIX de evolucionismo
unilinear. Por essa corrente prevalecia a ideia de que “a cultura se desenvolve de
maneira mais ou menos uniforme, sendo aceitável pressupor que cada sociedade
percorresse as mesmas etapas evolutivas”.685 Ou, conforme explica Mércio Pereira
Gomes,
“Os evolucionistas postulavam uma equivalência direta entre formas
culturais e níveis de inteligência dos portadores dessas culturas, um
paralelismo entre evolução das espécies e evolução das culturas. Tal
proposição servia aos propugnadores da equivalência entre raça e cultura, daí
a associação que ficou entre evolucionismo e racismo.”686

Em contrapartida, a Convenção n. 169 segue a corrente de pensamento
denominada a partir da segunda metade do século XIX de evolucionismo multilinear.
Essa corrente defende a ideia de que “a explicação evolucionista da cultura só tem
sentido quando ocorre em termos de uma abordagem multilinear”.687
Diante dessa conjectura, a Convenção n. 169 impõe aos Estados o dever
jurídico “de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação
coordenada e sistemática para proteger e garantir respeito à sua integridade”.688 Essa
ação coordenada e sistemática envolve ainda medidas para
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BARRETO, Helder Girão. Direitos Indígenas: Vetores constitucionais. 1. ed. 4. tiragem. Curitiba:

Juruá, 2006, p. 35.
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GOMES, Mércio Pereira. O índio na história. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 26.
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OLIVEIRA, João Pacheco. Contexto e Horizonte Ideológico: reflexões sobre o Estatuto do Índio.

In: SANTOS, Sílvio Coelho (Org.). Sociedades Indígenas e o Direito. Florianópolis: Ed. UFSC, 1985,
p. 25.
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Artigo 2º da Convenção n. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais (ORGANIZAÇÃO

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2011).
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“a) garantir que os membros desses povos se beneficiem, em condições de
igualdade, dos direitos e oportunidades previstos na legislação nacional para
os demais cidadãos; b) promover a plena realização dos direitos sociais,
econômicos e culturais desses povos, respeitando sua identidade social e
cultural, seus costumes e tradições e suas instituições; c) ajudar os membros
desses povos a eliminar quaisquer disparidades socioeconômicas entre
membros indígenas e demais membros da comunidade nacional de uma
maneira compatível com suas aspirações e estilos de vida.”689

A Convenção n. 169, em razão das referidas medidas, contém um conteúdo
normativo significativo e que merece ser ponderado diante da realidade pesquisada.
Desse modo, o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas deve ser respaldado por medidas que assegurem que os
povos indígenas receptores do turismo se beneficiem, em condições de igualdade, dos
direitos e das oportunidades previstos na legislação nacional para os demais atores
envolvidos nas práticas turísticas. Tais medidas devem promover o pleno exercício das
leis consuetudinárias, sob a ótica do sistema tradicional, e dos direitos fundamentais
previstos no sistema nacional, assim como devem ser concebidas com o intuito de
contribuir para amenizar as disparidades sociais e econômicas entre os turistas e os
membros dos povos indígenas de modo compatível com as aspirações de bem viver
destes.
Portanto, a melhoria das condições de vida, que incluem a melhoria dos
níveis de saúde e educação, dos povos receptores do turismo, com a sua ativa
participação, deverá ser prioridade nos planos gerais de desenvolvimento
socioeconômico elaborados para as regiões nas quais vivem e, por consequência, nos
planos de gestão que objetivam fomentar o desenvolvimento socioeconômico por meio
do turismo nos territórios dos povos indígenas.

689

Artigo 2º, n. 2, “a”, “b” e “c”, da Convenção n. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais (Ibidem).
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7.2.4.1.1 A força normativa

Diante de sua força normativa, a Convenção é um importante mecanismo
interpretativo para a obtenção dos anseios sociais, culturais, políticos e ambientais
idealizados pelos povos indígenas.
O fato é que a Convenção tem força jurídica de propagação.690 Isto é, ela
tem capacidade de se propagar para outros contextos, uma vez que não se restringe às
temáticas estritamente laborais. E, por conta de seu efeito irradiante, a Convenção
produz também efeitos jurídicos amplos.
A força normativa da Convenção vem corroborar a ideia de que no
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas devem-se evocar os conteúdos normativos dos instrumentos internacionais
de proteção dos direitos dos povos indígenas e dos muitos instrumentos internacionais
em matéria de direitos humanos, para além dos considerados instrumentos legais de
notável importância para o campo do turismo.

7.2.4.1.2 O critério para a identificação

Inicialmente, a Convenção n. 169 da Organização Internacional do
Trabalho recepcionou uma definição legal e específica para delimitar a aplicação das
suas normas e o campo de abrangência de suas medidas legislativas, administrativas e
de outra natureza que sejam necessárias para colocar plenamente em andamento e
tornar efetivos os direitos dos povos indígenas.
Assim, a Convenção aplica-se a
“Povos em países independentes considerados indígenas pelo fato de
descenderem de populações que viviam no país ou região geográfica na qual
o país estava inserido no momento da sua conquista ou colonização ou do
estabelecimento de suas fronteiras atuais e que, independente de sua
690

THIBIERGE, Catherine. La force normative: naissance d’ un concept. Paris: L.G.D.J. Hors

Collection, 2009.
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condição jurídica, mantêm algumas de suas próprias instituições sociais,
econômicas, culturais e políticas ou todas elas.”691

Esse instrumento normativo prevê ainda que a “autoidentificação como
indígena ou tribal deverá ser considerada um critério fundamental para a definição
dos grupos aos quais se aplicam as disposições da presente Convenção”.692 Assim, a
consciência de sua identidade étnica será considerada como critério fundamental para
determinar um membro dos povos indígenas.
Não obstante levar em consideração a posição adotada pela Convenção,
concorda-se inteiramente com Luiz Fernando Villares sobre os critérios para a
identificação dos povos indígenas. Na realidade,
“são inúmeras as formas acadêmicas ou empíricas de definir quem é índio ou
o que é população indígena. Critérios como a reunião de certas
características físicas, a autoidentificação, a identidade comunitária, língua
própria, seja ela uma língua pertencente a troncos linguísticos conhecidos
como indígenas ou não, certos costumes e tradições, a investigação do
parentesco e laudo antropológico são utilizados em conjunto ou
isoladamente para definir a existência de um povo indígena ou a
identificação de um indivíduo como indígena pertencente a determinado
povo. Reconhecer e classificar um grupo de pessoas como povo indígena,
descrever seus costumes, crenças e organização social é uma preocupação
tradicional da antropologia.”693

Nesse mesmo sentido alerta Ian Chambers sobre os critérios para essa
identificação. Para ele, a autoidentificação não é o único critério a ser adotado, já que
“a exteriorização do sentimento comunitário e a presença de características culturais
e organizacionais pré-determinadas”694 são também critérios a serem observados.
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Em todo caso, o legislador internacional buscou precaver que alguém fosse
identificado como membro dos povos indígenas independentemente de sua vontade ou
da sua autoidentificação. De fato, a relevância de identificar um membro dos povos
indígenas se justifica, mas é inadmissível hoje “rotular alguém numa qualificação em
que o indivíduo mesmo não se reconheça, em algumas oportunidades utilizadas para
segregar e discriminar a pessoa, impingindo-lhe um status renegado por ela”.695

7.2.4.1.3 O direito de definir suas próprias prioridades
A Convenção n. 169 da OIT é um instrumento jurídico a serviço da boa
governança tradicional. Ou seja, ela é

“permeada de preceitos que cuidam da participação e do respeito aos povos
indígenas e parece ser esse seu principal mote. Todas as suas normas
destinadas aos Estados signatários trazem uma obrigação de participação dos
povos indígenas na elaboração de medidas legislativas e administrativas, seja
na formulação ou execução das políticas públicas.”696

Por exemplo, o Tribunal do Distrito de Bogotá Superior do Estado da
Colômbia decidiu no caso Comunidade Aborígene U’wa contra o Ministério do Meio
Ambiente e a Sociedade Ocidental da Colômbia que a concessão de licença ambiental
sem a exigência de participação e consulta da comunidade aborígene U'wa violaria o
documento normativo internacional da Convenção n. 169 da OIT. Nesse caso, o
Tribunal nacional ordenou a suspensão da licença ambiental, uma vez que o Estado
não consultou os povos interessados por meio de procedimentos adequados nem, em
particular, de suas instituições representativas, a respeito de medidas legislativas ou
administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente.697
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Assim, a Convenção traz exigências para os Estados que devem
“consultar os povos interessados, por meio de procedimentos adequados e,
em particular, de suas instituições representativas, sempre que sejam
previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los
diretamente; criar meios pelos quais esses povos possam participar
livremente, ou pelo menos na mesma medida assegurada aos demais
cidadãos, em todos os níveis decisórios de instituições eletivas ou órgãos
administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes afetem;
estabelecer meios adequados para o pleno desenvolvimento das instituições e
iniciativas próprias desses povos e, quando necessário, disponibilizar os
recursos necessários para esse fim.”698

Todavia, a utilização da Convenção n. 169 como instrumento legal de
proteção dos direitos dos povos indígenas tem as suas limitações. Embora exista uma
aceitação por parte dos doutrinadores contemporâneos de que esse instrumento
normativo é permeado de preceitos que asseguram a participação desses povos nos
procedimentos de desenvolvimento socioeconômico que possam afetá-los diretamente,
concorda-se com a linha de pensamento de Klaus Bosselmann sobre as limitações dos
instrumentos legais disponíveis.699 Isso porque a Convenção pode contribuir para a
sensibilidade democrática, mas não vai sozinho edificar os direitos procedimentais,
que visam à transparência, à informação (de forma prévia, adequada, efetiva e em
plena conformidade com as normas internacionais) e à participação dos povos
indígenas nos procedimentos decisórios.
O que deve, de fato, ficar consignado é que a Convenção n. 169 sobre
Povos Indígenas e Tribais, lembrando os preceitos consagrados nos termos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais e do Pacto Internacional dos Direitos Civis e
Pública.

2006.

Disponível

em:
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Políticos, procura assegurar normativamente a própria forma de vida dos povos
indígenas, com os seus conhecimentos, suas inovações e suas práticas tradicionais, e a
própria forma de vida deve ser respeitada e salvaguardada a todo custo, como modo de
assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana.700
Posto isto, é válido deixar transparecer que não se pode falar de
desenvolvimento ecoculturalmente adequado sem o profundo respeito pelo direito dos
povos indígenas
“De definir suas próprias prioridades no processo de desenvolvimento na
medida em que afete sua vida, crenças, instituições, bem-estar espiritual e as
terras que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na maior medida
possível, seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural.”701

Assim, eles participarão da formulação, implementação e avaliação de um
plano de desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos
povos indígenas.
O desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo é uma alternativa
viável se o desenvolvimento for ecoculturalmente adequado.
Todavia, deve-se atentar para o fato de que os povos receptores do turismo
não devem ser obrigados a esse tipo de desenvolvimento, pois a eles cabem os poderes
de definir suas próprias prioridades no processo de desenvolvimento na medida em
que isso afete o seu modo de bem viver e de controlar o seu próprio desenvolvimento.
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7.2.4.1.4 O direito de manter seus costumes e as suas próprias instituições
Os povos indígenas, segundo o artigo 8º da Convenção, têm o direito “de
manter seus costumes e instituições, desde que não sejam incompatíveis com os
direitos fundamentais previstos no sistema jurídico nacional e com direitos humanos
internacionalmente reconhecidos”.702
Assim, a Convenção reconhece formalmente os costumes e as instituições
dos povos indígenas. Todavia, há limites.703
A aceitabilidade limitada dos costumes e das instituições dos povos
indígenas pela Convenção provavelmente reflete o contexto histórico e cultural
daquela época. Mas, como é sabido,
“O direito não é atemporal e universal, mas fruto de determinada condição
histórica e cultural de uma sociedade, A norma, a expressão imediata do
direito, é mais que texto escrito, este imutável, já que externado uma única
vez. É o texto que entra em contato com a realidade através das estruturas de
comunicação. A norma só existe dada uma determinada realidade.”704

É claro que existem contrariedades entre alguns costumes e algumas
normas oficiais de proteção dos direitos humanos (como nos casos relativos, por
exemplo, ao abandono de recém-nascidos com deficiência e à imposição de penas
cruéis aceitas por algumas comunidades étnicas). Sem dúvidas, essas contrariedades
remontam a assuntos que deixam de ser (apenas) teóricos para se tornarem bastante
complexos.705
O fato é que, conforme advoga a teoria do pluralismo jurídico, o ente estatal
não tem o monopólio da concepção do Direito, nem, muito menos, tem a exclusividade
de sua aplicação. Os costumes e as instituições dos povos indígenas são exemplos de
702
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verdadeiras normas jurídicas provenientes de entes autônomos e capazes de formar o
seu próprio arcabouço normativo.706
Dessa maneira, os povos indígenas devem ter o direito de manter seus
costumes e suas instituições sem ressalvas, o que inclui o seu direito de utilizar os seus
próprios sistemas costumeiros de justiça, as suas instituições de resoluções de conflitos
e suas práticas comumente aceitas e tradicionais. Isso porque o sistema
consuetudinário é formado por um conjunto lógico de normas jurídicas que não pode
ser fragmentado, assim como ele não pode ser aplicado em determinadas e incertas
circunstâncias.707

7.2.4.1.5. Os direitos de propriedade e posse de terras tradicionalmente ocupadas

A Convenção n. 169 concede natureza internacional aos direitos de
propriedade e posse de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. 708 E,
quando justificadas, “medidas deverão ser tomadas para salvaguardar o direito dos
povos interessados de usar terras não exclusivamente ocupadas por eles às quais
tenham tido acesso tradicionalmente para desenvolver atividades tradicionais e de
subsistência”.709 Dessa forma, a Convenção tem uma compreensão peculiar sobre
terras tradicionais, uma vez que elas podem ser entendidas como o ambiente total das
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áreas que os povos interessados ocupam ou utilizam de outra forma, o que inclui a
combinação de posse, uso e gestão de terras tradicionais.710
O reconhecimento dos “direitos de propriedade e posse de terras
tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas”711 apresenta-se como uma das mais
significativas transformações a que se assiste no âmbito do direito internacional dos
direitos humanos, mostrando de forma lenta e gradual uma mudança paradigmática no
Direito. E, sem dúvida, decorre de um logo processo histórico que tende a alcançar até
os antecedentes do direito natural, uma vez que os referidos direitos estão interligados
aos direitos à vida e à liberdade.712 Nesse contexto, a interdependência entre os direitos
de propriedade e posse dos territórios tradicionalmente ocupados pelos povos
indígenas e os direitos à vida e à liberdade fica bastante evidente quando se
compreende o valor simbólico do território (ponto este já sedimentado pelo estudo).
Com o seu valor simbólico, que é único e peculiar, o território não se limita aos
atributos que estão aderidos à propriedade, tais como: o de gozar; o de reaver; o de
usar; e o de dispor.713 Além de um mero espaço físico, há perpetuação física,
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espiritual, psicológica, ética, ambiental e cultural da vida, permitindo a sua própria
renovação.714
Assim, os direitos de propriedade e posse de terras tradicionalmente
ocupadas pelos povos indígenas são frutos da superação de uma perspectiva
integracionista que era o espírito da Convenção n. 107, vigente até o ano de 1989.
Assim, a Convenção n. 169 da OIT reconhece que a propriedade e posse de terras
tradicionalmente ocupadas são direitos humanos básicos à cultura, à espiritualidade, à
integridade, à sobrevivência e ao desenvolvimento socioeconômico dos povos
indígenas. Na realidade, o reconhecimento e o exercício desses direitos são
preocupações internacionais do Direito contemporâneo. Nesse sentido, a Corte
Interamericana de Direitos Humanos tem decidido no sentido de reconhecer os
referidos direitos, deslumbrando o seu relevo transgeracional e transfronteiriço.715
Desse modo, a Corte vem a corroborar com a ideia recepcionada
normativamente pela Convenção, a qual estabelece que
“Os governos respeitarão a importância especial para as culturas e valores
espirituais dos povos interessados, sua relação com as terras ou territórios,
ou ambos, conforme o caso, que ocupam ou usam para outros fins e,
particularmente, os aspectos coletivos dessa relação.”716

Conforme discutido ao longo de todo o trabalho, a relação íntima que eles
têm com os seus territórios expressa “a consciência coletiva dos povos indígenas,
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muitas vezes refletida em histórias da criação ou contos sagrados sobre sua origem,
mantendo de forma inequívoca e desde tempos imemoriais a existência e a integridade
desses povos”.717
Além de que a relação íntima que os povos indígenas têm com os seus
territórios é considerada um fator elementar na identificação desses povos. Sob a ótica
antropológica, Paul E. Little defende que a relação particular que esses povos mantêm
com seu respectivo território deve ser entendida por meio dos “saberes ambientais,
ideologias e identidades – coletivamente criados e historicamente situados – que, [...]
inclui os vínculos afetivos que mantém com seu território específico, a história da sua
ocupação guardada na memória coletiva, o uso social que dá ao território e as formas
de defesa dele.718
O fato é que a legitimidade dos direitos de propriedade e posse de terras
tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas reside na conexão simbólica desses
povos para com os territórios que habitam ou utilizam para fins diversos e,
essencialmente, no aspecto coletivo dessa conexão719. Portanto, a estreita relação dos
povos indígenas com os seus territórios deve ser reconhecida e compreendida como a
base fundamental para a sua cultura, integridade e transmissão para as futuras
gerações.
Os tribunais nacionais têm reconhecido os direitos de propriedade e posse
de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Por exemplo, no caso da
comunidade aborígene de Jesús, María y José de Aguasay contra o município de
Maturín, no estado de Monagas, no nordeste da Venezuela, encaminhado ao Tribunal
717
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Supremo de Justiça da Venezuela. O município de Maturín, sob o respaldo de uma lei
municipal, alegou que as terras ocupadas pelos povos indígenas de Jesús, María y José
de Aguasay eram terras comuns e pertencentes ao município de Maturín. E, por conta
disso, esses povos foram deslocados de seus territórios ancestrais. Em outubro de
1998, o Tribunal decidiu que o município violou os artigos 13 e 14 da Convenção n.
169 e, por consequência, ordenou a anulação da lei municipal que concede o território
disputado ao município.720
Além disso, os tribunais nacionais notaram que a incapacidade das
autoridades públicas para proteger os povos indígenas dos danos ambientais,
ocasionados, na maioria das vezes, por empresas de grande porte que exploram
atividades econômicas, pode suscitar questões de proteção dos direitos de propriedade
e posse de terras tradicionalmente ocupadas por esses povos.721
Há o caso, por exemplo, da comunidade aborígene Hoktek T'Oi contra o
secretário do meio ambiente e desenvolvimento sustentável da província de Salta, na
Argentina, encaminhado ao Tribunal de Justiça de Salta. A comunidade aborígene
Hoktek T'Oi alegou que as autoridades da província de Salta, em nome do secretário
do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, autorizaram as atividades de corte
de árvores no território ancestral, sob o respaldo de dois decretos legislativos, violando
os direitos de propriedade e posse de terras tradicionalmente ocupadas. O Tribunal de
Justiça de Salta ordenou a anulação dos dois decretos.722
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Noutro caso, a comunidade aborígene U’wa, encaminhou ao Tribunal
Constitucional da Colômbia ação contra o Ministério do Meio Ambiente do Estado da
Colômbia e a Sociedad Occidental de Colombia. A comunidade aborígene U’wa
alegou que a empresa Sociedad Occidental de Colombia não realizou processo de
consulta antes da exploração de hidrocarbonetos nos territórios ancestrais e, por
consequência, a emissão da licença e a posterior execução do projeto violaram os
direitos de identidade, de participação cultural, de propriedade e posse de terras
tradicionalmente ocupadas. O Tribunal analisou os fatos e definiu que as autoridades
públicas do Estado da Colômbia têm o dever de assegurar os direitos à identidade e à
integridade étnica, cultural, social e econômica desses povos, enfatizando que os povos
indígenas são sujeitos de direitos na seara do direito internacional e do direito interno,
reconhecendo a comunidade “como um corpo coletivo”. Com base nisso, o Tribunal
determinou que
“esses direitos devem ser harmonizados com os interesses de exploração de
recursos naturais, a fim de assegurar o desenvolvimento sustentável e a
preservação da identidade cultural, étnica, econômica e social das
comunidades que vivem nos territórios a serem explorados. E a maneira de
harmonizar ou equilibrar estes interesses é a criação de um mecanismo para
as comunidades a participar nas decisões que os afetam, e essa participação é
um direito humano reconhecido pela Convenção 169 da OIT. As
comunidades devem ser ouvidas e, se não houver acordo, a administração
não deve ser autoritária ou arbitrária, mas sim, objetiva, razoável e
proporcional.”723

Por sua vez, os tribunais de direitos humanos também têm decidido a favor
dos povos indígenas, reconhecendo os direitos de propriedade e posse de terras
tradicionalmente ocupadas.
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Por exemplo, no caso comunidade aborígene Yakye Axa Enxet-Lengua
contra o Paraguai, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos submeteu à Corte
Interamericana de Direitos Humanos, no dia 17 de março de 2003, uma ação contra o
Paraguai, alegando que este Estado não tem garantido os direitos de propriedade e
posse de terras aos povos indígenas Yakye Axa. A falta de ação efetiva do governo
paraguaio vem incapacitando o acesso à propriedade e posse do território ancestral.
Desde 1993, há um pedido pendente de reivindicação territorial, que está
insatisfatoriamente resolvido e, por consequência disso, essa comunidade vive em
outro local. Por ser o outro local inóspito, esses povos vivem em condições de extrema
precariedade. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos decidiu que o governo do
Paraguai tem a obrigação de fornecer meios eficazes aos membros dos povos Yakye
Axa para que eles reivindiquem os seus territórios tradicionais. Então, conforme prevê
o artigo 16 da Convenção n. 169 da OIT, quando o retorno não for possível,
“[...] esses povos deverão receber, sempre que possível, terras de qualidade e
situação jurídica pelo menos iguais às das terras que ocupavam
anteriormente e que possam satisfazer suas necessidades presentes e garantir
seu desenvolvimento futuro. Quando os povos interessados manifestarem
preferência por receber uma indenização em dinheiro ou espécie, essa
indenização deverá ser adequadamente garantida.”724

E, mais, “pessoas transferidas de uma terra para outra deverão ser
plenamente indenizadas por qualquer perda ou dano”.725 Assim, o Tribunal ordenou
que o Estado identificasse o território ancestral e tomasse todas as medidas necessárias
para entregá-lo à comunidade de maneira gratuita.726
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Noutro caso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos submeteu à
Corte no dia 26 de janeiro de 2014 o caso envolvendo os Povos Kaliña y Lokono
contra o Estado do Suriname. A Comissão alegou que a ausência de um quadro
regulamentar interno e de medidas de salvaguarda impossibilita o reconhecimento e a
proteção do direito de propriedade coletiva das terras, dos territórios e dos recursos
naturais dos povos indígenas Kaliña y Lokono, assim como identificou a emissão de
títulos de propriedade para pessoas não pertencentes a essa comunidade étnica e a
outorga de concessões para a realização de operações de mineração em parte de seus
territórios ancestrais. A Comissão recomendou ao Estado do Suriname a realização das
seguintes medidas:
“Tomar as medidas necessárias para o reconhecimento dos povos como
pessoas coletivas na lei do Suriname; eliminar regras que impeçam a
proteção do direito de propriedade dos povos Kaliña y Lokono; tomar
medidas para proteger o território para que esses povos possam desfrutar da
propriedade comunal, sem prejuízo de outras comunidades tribais e
indígenas; abster-se de atos que possam levar a terceiros, com a aquiescência
ou tolerância, afetar a propriedade ou a integridade territorial; avaliar, por
meio de consultas eficazes e informadas, os graus concedidos a favor de
pessoas não indígenas, os termos de atividades de mineração e a criação de
reservas naturais; tomar medidas para delimitar, demarcar e conceder título
coletivo para os povos sobre os territórios tradicionalmente ocupados e
usados; e tomar medidas para assegurar a proteção judicial dos direitos
desses povos.”727

7.2.4.1.6 A gestão responsável da posse da terra, da pesca e das florestas

Evidenciam-se avanços na proteção dos direitos de propriedade e posse de
terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, mas, em contrapartida,
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“também há momentos de retrocessos, quando não deveria haver aqui espaço para
retrocessos”.728
Assim, é cediço que, dentre as temáticas a serem consideradas, a gestão
responsável da posse da terra, da pesca e das florestas denota ponderações valiosas.
Tais ponderações já foram lançadas quando se estudou o desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas. Sendo assim,
retoma-se a referida temática, agora com outra especificidade, mirando em ponto de
relevância global: a segurança alimentar!
Assim, mostra-se possível defender ideia de fácil constatação: a gestão
responsável da posse da terra, da pesca e das florestas exerce papel imprescindível, ora
na promoção dos direitos de propriedade e posse de terras tradicionalmente ocupadas
pelos povos indígenas, ora no acesso equitativo à terra, à pesca e às florestas, como
meio de aliviar e até mesmo erradicar a fome que assola várias comunidades
tradicionais, como os povos indígenas.729
Em 2012, em Roma, a Comissão de Segurança Alimentar Mundial
recepcionou as Diretrizes Globais Voluntárias sobre o Governo Responsável da Posse
da Terra, da Pesca e das Florestas. Trata-se de um documento composto por princípios
e práticas que acabam ditando comportamentos no que concerne à posse de terra, à
pesca e às florestas.
Esse documento reconhece a necessidade de melhorar a governança da
posse da terra, da pesca e das florestas em prol de todos, e com ênfase naquelas
pessoas em estado de vulnerabilidade. Os programas, as políticas nacionais e de
assistência técnica devem estar voltados para melhorar a governança da posse, com
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vistas a fortalecer as obrigações jurídicas-normativas impostas aos Estados pelos
instrumentos normativos de proteção dos direitos dos povos indígenas.
As Diretrizes Globais Voluntárias recepcionam deveres específicos aos
Estados membros, quais sejam:
“Reconhecer e respeitar todos os titulares e seus direitos por meio de
medidas razoáveis para identificar os titulares ou detentores legítimos do
direito à posse de terra, à pesca e às florestas; salvaguardar o direito de posse
legítimo contra ameaças e infrações, protegendo os titulares contra a perda
arbitrária e os despejos forçados; promover e facilitar o exercício do direito
de posse legítimo, tomando medidas ativas para a plena realização do direito
de posse e para o acesso aos serviços relacionados; proporcionando o acesso
à justiça para lidar com as violações do direito de posse, e fornecendo ainda
meios eficazes e acessíveis a todos, incluindo a compensação justa; e evitar
disputas de posse, conflitos violentos e corrupção em todas as formas, em
todos os níveis e em todas as configurações.”730

Nesse contexto, as Diretrizes Globais Voluntárias sobre o Governo
Responsável da Posse da Terra, da Pesca e das Florestas consagra ainda os princípios
de implementação, essenciais para contribuir para a governança responsável da posse
da terra, da pesca e das florestas. Eles consubstanciam-se em dez princípios de
implementação, quais sejam: o princípio da dignidade humana; o princípio da não
discriminação; o princípio da equidade e justiça; o princípio da igualdade de gênero; o
princípio do desenvolvimento sustentável (sob uma abordagem holística – integrada e
sustentável); o princípio da consulta e participação; o princípio do Estado de Direito; o
princípio da transparência; o princípio da responsabilidade; e, por fim, o princípio da
melhoria contínua.

7.2.4.2 A Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas

A Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas foi adotada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas em 13 de setembro de 2007. À época eram 143
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os Estados a favor da sua aprovação, sendo que 11 foram os Estados votantes que se
abstiveram e 4 Estados emitiram votos contrários.731
A Declaração é o mais recente instrumento normativo de proteção dos
direitos dos povos indígenas. Ela representa, hoje, a “espinha dorsal”732 do sistema
especial de proteção dos direitos humanos desses povos. Isso porque esse documento
deu expansão aos direitos coletivos, “que são indispensáveis para sua existência, bemestar e desenvolvimento integral como povos”,733 como o direito à cultura e o direito à
livre determinação, estabelecendo de forma conjunta com a Convenção n. 169 da OIT
um tour de force em prol do cumprimento e da aplicação eficaz de todas as obrigações
jurídico-normativas impostas aos seus Estados membros.
Esse documento ratifica a Carta das Nações Unidas, o Pacto Internacional
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e o Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Políticos, assim como a Declaração e o Programa de Ação de Viena, que
afirmam a importância fundamental do direito de todos os povos à livre determinação.
Desse modo,
“A Declaração empurra o paradigma liberal dos direitos humanos, referindose expressamente ao direito à livre determinação dos povos indígenas e aos
direitos coletivos. Além de ela expressar a inter-relação que, de fato, existe
entre os direitos à herança cultural, aos territórios e ao desenvolvimento.”734
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Os Estados que votaram contra a aprovação da Declaração são: Estados Unidos da América,

Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Mas, nos anos subsequentes, o Canadá, a Nova Zelândia e a
Austrália aderiram ao documento normativo.
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Todavia, há limites. A Declaração reconhece os direitos humanos coletivos
como direitos imprescindíveis à sobrevivência e integridade dos povos indígenas. Ao
mesmo tempo, esse documento normativo traz limitações continuadas, uma vez que
nele os direitos civis e políticos são ainda valorizados demasiadamente em detrimento
dos direitos coletivos.735 Para se ter ideia, nas primeiras versões, como a proposta em
1993, a Declaração previa determinados termos que refletiam a dimensão coletiva dos
direitos dos povos indígenas em sua plenitude. Por exemplo, o texto da Declaração na
sua versão de 1993 reconhecia “os direitos coletivos dos povos indígenas de manter e
determinar suas identidades coletivamente”.736 Ao contrário da versão de 1993, a atual
de 2007 prevê em seu artigo 33 que “os povos indígenas têm o direito de determinar
sua própria identidade ou composição conforme seus costumes e tradições. Isso não
prejudica o direito dos indígenas de obterem a cidadania dos Estados onde vivem”.
Portanto, o termo coletivamente não foi empregado na versão de 2007, recepcionada
pela ONU.
Ainda

nesse

contexto,

a

Declaração

rejeita

expressamente

a

autodeterminação dos povos indígenas, sob a compreensão do nível internacional.737
Por um lado, os povos indígenas têm direito à livre determinação e “em virtude desse
direito determinam livremente sua condição política e buscam livremente seu
desenvolvimento econômico, social e cultural”.738 Por outro lado, o direito à livre
determinação é limitado no seu âmbito, uma vez que, no seu exercício, eles têm
“direito à autonomia ou ao autogoverno nas questões relacionadas a seus assuntos
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internos e locais, assim como a disporem dos meios para financiar suas funções
autônomas”.739
Em contrapartida, há fortes argumentos que podem, em certa medida,
mitigar essas limitações.
O documento recepciona uma gama de direitos civis e políticos,740 bem
como de direitos econômicos, sociais e culturais.741 Diante disso, a Declaração acaba
por reforçar a tese da indivisibilidade dos direitos humanos de que “só se pode
conceber a promoção e proteção dos direitos humanos a partir de uma concepção
integral dos mesmos, abrangendo todos em conjunto (os direitos civis, políticos,
econômicos, sociais e culturais). ”742

739

Artigo 4º da Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas (Ibidem).
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Conforme defende Siegfried Wiessner, a Declaração da ONU “é a mais
abrangente resposta para as demandas dos povos indígenas”.743 Para ele, esse
documento reconhece em todo o seu conteúdo os direitos culturais dos povos
indígenas. Dessa forma, as principais disposições da Declaração que trata dos direitos
culturais têm por base o artigo 27 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e
Políticos, estabelecendo que
“Nos Estados em que existam minorias étnicas, religiosas ou linguísticas,
não será negado o direito que assiste às pessoas que pertençam a essas
minorias, em conjunto com os restantes membros do seu grupo, a ter a sua
própria vida cultural, a professar e praticar a sua própria religião e a utilizar a
sua própria língua.”744

O artigo 15 do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais estabelece que “os Estados Partes do presente Pacto reconhecem a cada
indivíduo o direito de participar da vida cultural”.745 Além de que, apesar de existir
uma conformidade limitada, a jurisprudência dos órgãos de supervisão dos respectivos
Pactos Internacionais tem caminhado no sentido de reconhecer a dimensão coletiva
dos direitos humanos dos povos indígenas.746
Assim, o artigo 11 da Declaração reconhece os direitos dos povos indígenas
“De praticar e revitalizar suas tradições e costumes culturais. Isso inclui o
direito de manter, proteger e desenvolver as manifestações passadas,
presentes e futuras de suas culturas, tais como sítios arqueológicos e
históricos, utensílios, desenhos, cerimônias, tecnologias, artes visuais e
interpretativas e literaturas.”747
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WIESSNER, Siegfried. The Cultural Rights of Indigenous Peoples: Achievements and Continuing

Challenges. The European Journal of International Law, v. 22, n. 1, Apr. 2011, p. 130. Tradução
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O artigo 12 da Declaração prevê

“Os direitos de manifestar, praticar, desenvolver e ensinar suas tradições,
costumes e cerimônias espirituais e religiosas; de manter e proteger seus
lugares religiosos e culturais e de ter acesso a estes de forma privada; de
utilizar e dispor de seus objetos de culto e de obter a repatriação de seus
restos humanos.”748

Por sua vez, o artigo 13 recepciona “os direitos de revitalizar, utilizar,
desenvolver e transmitir às gerações futuras suas histórias, idiomas, tradições orais,
filosofias, sistemas de escrita e literaturas, e de atribuir nomes às suas comunidades,
lugares e pessoas e de mantê-los”.749
Com efeito, os referidos direitos deverão ser amparados por mecanismos
eficazes de proteção. Os Estados membros, de acordo com o artigo 11, poderão
“incluir a restituição, estabelecidos conjuntamente com os povos indígenas,
em relação aos bens culturais, intelectuais, religiosos e espirituais de que
tenham sido privados sem o seu consentimento livre, prévio e informado, ou
em violação às suas leis, tradições e costumes.”750

Os Estados, de acordo com o artigo 12, deverão procurar “facilitar o acesso
e/ou a repatriação de objetos de culto e restos humanos que possuam, mediante
mecanismos justos, transparentes e eficazes, estabelecidos conjuntamente com os
povos indígenas interessados”751. Os Estados também deverão, de acordo com o artigo
13,

“adotar medidas eficazes para garantir a proteção desse direito e também
para assegurar que os povos indígenas possam entender e serem entendidos
em atos políticos, jurídicos e administrativos, proporcionando para isso,
quando necessário, serviços de interpretação ou outros meios adequados.”752
748
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O fato é que há quase um consenso dos doutrinadores e fortes argumentos a
favor da Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Entre eles, Laura Westra
traz um conjunto de argumentos bem documentado em sua publicação Environmental
justice and the rights of indigenous peoples.753
Num contexto particular, a Declaração traz uma abordagem diferente ao
direito ao ambiente, reconhecendo-o em um enquadramento mais amplo. Isto é, os
povos indígenas têm o direito a um ambiente seguro e ecologicamente saudável se a
integridade cultural e o seu direito à livre determinação fizerem parte do direito ao
ambiente.
Para Laura Westra, a integridade cultural e o direito à livre determinação
são essenciais para a adoção de uma abordagem diferente do direito ao ambiente. Mas,
a integridade ecológica é a bússola a orientar tal abordagem. Ou seja,

“O modelo de livre determinação replica o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, enquanto o modelo da integridade cultural parece
estar em linha com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Social e
Culturais, mas o ponto principal é que, nos dois casos, a presença de uma
qualidade do ambiente seguro e saudável é absolutamente necessária, tanto
para o habitat geral, para a terra e demais recursos dos povos indígenas em si
considerados.”754

Ainda nesse contexto, a crise ambiental vivenciada em pleno século XXI
não é nem um pouco silenciosa para os povos indígenas, em especial para aqueles
povos que vivem em áreas naturais e culturalmente sensíveis (como é o caso das áreas
afetadas pelo desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios
dos povos indígenas).
E, mais, a integridade cultural e a integridade ecológica de seus habitats
estão potencialmente em risco, o que pode ser facilmente constatado por meio de
753
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443

diversas metodologias ambientais, como a Análise de Ciclo de Vida,755 a Análise de
Fluxo de Massa756 e a Pegada Ecológica.757
Por derradeiro, há doutrinadores que advogam, como Laura Westra e Klaus
Bosselmann,758 uma posição de aceitabilidade, no sentido de que a Declaração, como
um marco na proteção dos direitos desses povos, apresenta um conteúdo normativo
diferenciado e inovador. Em todo caso, acredita-se que uma mudança fundamental está
ocorrendo. E essa mudança, conforme salientam Jerry Firestone, Jonathan Lily e Isable
Torres de Noronha, “cria um novo conjunto de expectativas compartilhadas sobre o
estatuto jurídico e os direitos dos povos indígenas”.759
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7.2.4.3

A

análise

particularizada:

a

Declaração

e

o

desenvolvimento

socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas

Se o desenvolvimento por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas, sob a ótica de um plano de desenvolvimento ecoculturalmente adequado, é
compatível com o bem viver dos povos receptores do turismo, então o direito à livre
determinação, sob a compreensão do nível interno, e o desenvolvimento estão
intrinsecamente ligados. Sem o referido direito, o desenvolvimento socioeconômico
por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas que respeite a integridade
cultural e a integridade ecológica das espécies vegetais e dos habitats naturais
encontrados nesses territórios, que incluem ainda a água e o solo, não poderia ser
fomentado. Ou melhor, o direito à livre determinação exerce aqui a sua função
essencial, que é a proteção da liberdade e da integridade física, mental, cultural e
ecológica dos povos indígenas receptores do turismo.
De fato, a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas contém um
conteúdo normativo significativo e que merece ser ponderado diante da realidade
pesquisada. Alguns artigos normativos da Declaração foram escolhidos por
expressarem relevância prática.
O artigo 11 da Declaração tem notória representatividade para o estudo.
Vê-se que o turismo nos territórios dos povos indígenas pode ser propulsor de
desenvolvimento sociocultural. Isso porque esse tipo de desenvolvimento pode
contribuir para a promoção e revitalização das tradições e práticas culturais, incluindo
“as manifestações passadas, presentes e futuras de suas culturas, tais como sítios
arqueológicos e históricos, utensílios, desenhos, cerimônias, tecnologias, artes
visuais e interpretativas e literaturas”.760
Não obstante, as autoridades competentes têm a função pública de adotar
mecanismos eficazes de reparação, que incluem a restituição, quando os povos
indígenas forem privados, sem o seu consentimento livre, prévio e informado, de seus
760
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bens culturais, intelectuais, religiosos e espirituais afetados pelas práticas turísticas, ou
quando houver violação às suas leis consuetudinárias.761
O artigo 12 segue a mesma linha de abordagem do artigo normativo
referido no parágrafo anterior. Acontece que os povos interessados no
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo devem ter os seus direitos
humanos assegurados, como os direitos
“De manifestar, praticar, desenvolver e ensinar suas tradições, costumes e
cerimônias espirituais e religiosas; de manter e proteger seus lugares
religiosos e culturais e de ter acesso a estes de forma privada; de utilizar e
dispor de seus objetos de culto e de obter a repatriação de seus restos
humanos.”762

Já os artigos 18 e 19 da Declaração apresentam conteúdos normativos
expressivos, haja vista que tais artigos asseguram formalmente aos povos indígenas o
direito de participar das tomadas de decisões sobre os assuntos que afetem os seus
direitos. E isso poderá se dar por meio de seus representantes eleitos, conforme os
procedimentos tradicionais e as suas próprias instituições de tomadas de decisões. O
fato é que, de acordo com a abordagem suscitada ao longo do trabalho, os povos
indígenas são os legítimos detentores dos territórios afetados pelas práticas turísticas.
E, por conta disso, eles possuem fortes poderes de direção sobre esses destinos
turísticos. Com efeito, os atores-chave do desenvolvimento socioeconômico por meio
do turismo devem consultar e cooperar de boa-fé com esses povos, com vistas a obter,
no mínimo, o seu consentimento livre, prévio e informado antes de implementar
medidas voltadas à prestação de serviços de turismo.
Afinal, a Declaração salvaguardou expressamente os direitos dos povos
indígenas
“De manter e de desenvolver seus sistemas ou instituições políticas,
econômicas e sociais, de que lhes seja assegurado o desfrute de seus próprios
761
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meios de subsistência e desenvolvimento e de dedicar-se livremente a todas
as suas atividades econômicas, tradicionais e de outro tipo.”763

O artigo 23 da Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas
complementa os artigos normativos anteriormente citados, pois segundo ele esses
povos têm o “direito de determinar e elaborar prioridades e estratégias para o
exercício do seu direito ao desenvolvimento”.764 Assim, eles devem participar
ativamente de todos os procedimentos de tomadas de decisões referentes ao
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo. E essa participação ativa
torna-se imprescindível, uma vez que, conforme prevê o artigo 26 da Declaração, eles
têm os direitos “de possuir, utilizar, desenvolver e controlar as terras, territórios e
recursos que possuem em razão da propriedade tradicional ou de outra forma
tradicional de ocupação ou de utilização, assim como aqueles que de outra forma
tenham adquirido”.765
Enfim, o Estado exerce papel essencial nesse tipo de desenvolvimento, já
que o ente público tem a responsabilidade de assegurar o reconhecimento e a proteção
jurídica dos territórios afetados pelas práticas turísticas, conforme os costumes, as
tradições e os regimes de posse de terras, da pesca e das florestas.
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7.2.4.4 O sistema regional de proteção dos direitos humanos e os povos indígenas
Diante dessa conjectura, torna-se imperioso salientar que “uma coisa é a
pretensão, mesmo que justificada com os melhores argumentos, outra coisa é a sua
satisfação. À medida que as pretensões aumentam a sua proteção torna-se cada vez
mais difícil”.766
Assim, é indubitavelmente necessária a concepção do sistema global e do
sistema regional de proteção dos direitos humanos. E ambos os sistemas visam ao
mesmo objetivo: a proteção dos seres humanos. No plano regional, a proteção dos
direitos humanos “suscitou a elaboração de formas sofisticadas de solução de
controvérsias destinadas a assegurar a eficácia dos direitos e liberdades garantidos
internacionalmente”.767
Por derradeiro, criaram-se Cortes judiciais na Europa, nas Américas e na
África. E, de acordo com a linha argumentativa de Délber Andrade Lage,
“A ação das cortes e tribunais internacionais criaria, assim, um ‘processo
acumulativo’, que progressivamente condensaria e cristalizaria as distintas
partículas desse modelo jurisdicional consensual em uma estrutura, que
reforçaria os fundamentos axiológicos da sociedade internacional e
conferiria mais legitimidade ao próprio ordenamento jurídico internacional.
Há, nesse sentido, vários trabalhos que discutem a formação de uma
incipiente ‘comunidade global de cortes’ que, a partir de um diálogo
transnacional, contribuiria decisivamente para a internalização de uma
cultura judicial na sociedade internacional.”768

De fato, o sistema global convive harmoniosamente com essenciais
sistemas regionais: o sistema europeu; o sistema interamericano; e o sistema africano.
Tais sistemas reforçam
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“A estrutura internacional para a proteção dos direitos humanos por meio da
associação entre entes estatais que reúnem maiores afinidades entre si, o que
facilitaria o consenso ao redor de interesses comuns e a aplicação das
normas que esses mesmos Estados elaboraram.”769

Não obstante, há ainda outros mecanismos protetivos que atuam em um
contexto de integração regional, como o Mercado Comum do Sul 770 (por exemplo, na
Venezuela foi sediado nos dias 11 e 12 de outubro de 2013 um encontro para lançar o
“Mercosul indígena”, que objetivou a criação e adoção de medidas para a proteção dos
direitos dos povos originários das regiões do bloco).771

7.2.4.4.1 O sistema interamericano
O sistema interamericano é controlado pela Organização dos Estados
Americanos (OEA). Esse sistema é formado por documentos normativos de âmbito
regional, dentre os quais se destacam a Convenção Americana de Direitos Humanos
(também chamada de Pacto de São José da Costa Rica), e por órgãos responsáveis pela
fiscalização dos documentos, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e
a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Essa organização tem se dedicado à temática sobre os direitos dos povos
indígenas que vivem nos países da região americana. Há programas específicos de
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proteção dos direitos desses povos, como o Programa de Ação do Departamento de
Direito Internacional sobre os Povos Indígenas nas Américas, que tem por objetivo
“promover e fortalecer a participação dos povos indígenas em diferentes
processos nacionais e internacionais de tomadas de decisões; sensibilizar a
sociedade sobre o assunto, os representantes em diversas áreas, e que
permitem o pleno desenvolvimento de suas comunidades e questões
indígenas tradicionais nos vários projetos e atividades da Organização.”772

Há também planos que tratam de assuntos relacionados com os povos
indígenas, como o Plan de Acción de Santiago, de 1998;773 o Plan de Acción de
Québec, de 2001;774 e o Plan de Acción de Mar del Plata, de 2005.775
Da mesma forma, os povos indígenas vêm participando nos processos das
Cúpulas das Américas.776 E dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
está a Relatoria sobre os Direitos dos Povos Indígenas.777
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Levando em conta a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos
Indígenas e apesar de se saber que o principal documento normativo do sistema
interamericano é a Convenção Americana de Direitos Humanos,778 é pertinente
776
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examinar mais detidamente a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos
Indígenas. Não obstante, importa frisar que “a formação do arcabouço jurídico de
proteção à dignidade humana nas Américas iniciou-se em 1948, com a celebração da
Carta da OEA e a proclamação da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do
Homem”.779
A Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas foi
celebrada pela Assembleia Geral da OEA, em Santo Domingo, capital da República
Dominicana, no dia 15 de junho de 2016.
A Declaração é o primeiro instrumento jurídico da história da Organização
dos Estados Americanos sobre os povos indígenas das Américas. A preparação desse
instrumento foi solicitada, originalmente, à Comissão Interamericana em 1989, e sua
elaboração foi apresentada ao Conselho Permanente em 10 de abril de 1997 sob a
forma de um Projeto de Declaração, denominado de Projeto de Declaração Americana
sobre os Direitos dos Povos Indígenas.780
A Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas é composta
por um Preâmbulo e se divide em seis sessões, quais sejam: a sessão primeira “Povos
indígenas. Âmbito e alcance” (artigos 1º a 4º); a sessão segunda “Direitos humanos e
direitos coletivos” (artigos 5º a 12); a sessão terceira “Identidade cultural” (artigos 13
a 19); a sessão quarta “Direitos organizativos e políticos” (artigos 20 a 24); a sessão

Estados membros da Convenção, em especial daqueles países localizados na América Latina. Com
efeito, notadamente, a comunicação entre as Cortes internacionais e os Tribunais nacionais favorece a
chamada “comunicação transjudicial”, na medida em que as decisões internacionais são referências
para as normativas nacionais (SLAUGHTER, Amme-Maire. A tipology of transjudicial
communication. University of Richmond Law Review. v. 20, 1994, p. 109. Tradução nossa).
779

PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito internacional público e privado. 6. ed. revisada,

ampliada e atualizada. Salvador: jusPODIVM, 2014, P.928.
780

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Proyecto de Declaración Americana

sobre

los

Derechos

de

los

Pueblos

Indígenas.

1

abr.

1997.

Disponível

em:

<http://www.oas.org/dil/esp/CP-doc_2878-97_coo1_esp.pdf>.
452

quinta “Direitos sociais, econômicos e propriedade” (artigos 25 a 30); e, por fim, a
sessão sexta “Provisões gerais” (artigos 31 a 41).781
A Declaração aplica-se aos povos indígenas das Américas e estabelece a
obrigação de os Estados reconhecerem e respeitarem o caráter multicultural e
multilíngue dos povos indígenas.782
No tocante aos direitos, a Declaração consagra, em linhas gerais, o
conteúdo da Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, da ONU, de 2007. Vêse, portanto, que esse instrumento consagra o direito à livre determinação, pois os
povos indígenas, “em virtude desse direito, determinam livremente sua condição
política e perseguem livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural”.783
Os direitos coletivos são recepcionados como “indispensáveis para sua existência,
bem-estar e desenvolvimento integral como povos”.784 Isso inclui o dever estatal de
“promover a participação plena e efetiva dos povos indígenas, bem como a
coexistência harmoniosa de direitos e de sistemas de grupos populacionais e
culturais”.785
Levando em conta também a Corte Interamericana de Direitos Humanos e
os casos de direitos dos povos indígenas, objetiva-se neste tópico apresentar breves
informações acerca de dois dos principais casos envolvendo os direitos dos povos
indígenas na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dentre os principais e mais
recentes processos, os dois casos abaixo analisados foram escolhidos porque se
pretende aqui demonstrar as tensões que, de fato, existem entre a proteção dos direitos
dos povos indígenas e a exploração de atividades extrativistas.
781
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Ao contrário da maioria das atividades de extração de recursos (naturais,
minerais e animais), que geram poderosos e perigosos efeitos negativos ambientais e
socioculturais nas áreas atingidas, o desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas, sob a ótica de um plano de
desenvolvimento ecoculturalmente adequado, tem por objetivo máximo fomentar uma
forma responsável de haver desenvolvimento, compatível ora com o princípio do
desenvolvimento sustentável, ora com o bem viver dos povos afetados.
O primeiro caso escolhido envolve os povos Kichwa de Sarayaku contra o
Estado do Equador, apresentado no dia 26 de abril de 2010 pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A
Comissão alegou que o Estado do Equador autorizou a exploração de petróleo no
território dos povos Kichwa de Sarayaku a uma empresa privada, sem qualquer
consulta prévia ou consentimento livre, prévio e informado dos povos afetados. Assim
como constatou que, com a introdução de altos explosivos em várias partes do
território ancestral, os direitos à vida e ao tratamento humano foram colocados em
risco, afetando os seus meios tradicionais e de subsistência, bem como as suas
integridades físicas e culturais.
A Comissão solicitou à Corte a declaração de responsabilidade do Estado
do Equador por conta das seguintes violações de direitos humanos:
“a) o direito de propriedade privada, reconhecido no artigo 21, conjugado
com os artigos 13, 23 e 1.1 da Convenção Americana, sem prejuízo do povo
Kichwa de Sarayaku; b) o direito à vida, às garantias judiciais e à proteção
judicial, referida nos artigos 4, 8 e 25, em conjugação com o artigo 1.1 da
Convenção Americana, sem prejuízo dos membros desses povos; c) o direito
de circulação e de permanência consagrado no artigo 22, conjugado com o
artigo 1.1 da Convenção Americana, sem prejuízo dos membros desses
povos; d) o direito à integridade pessoal reconhecido no artigo 5 da
Convenção Americana, conjugado com o artigo 1.1 da mesma; e) o dever de
adotar disposições de direito interno consagrado no artigo 2 da Convenção
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Americana; e, finalmente, a Comissão solicitou à Corte que ordene ao
Estado que adote determinadas medidas de reparação.”786

Nesse caso, a Corte notou a incapacidade das autoridades públicas para
proteger os povos indígenas e danos sociais, econômicos, culturais e ambientais. Essa
incapacidade suscita questões de proteção dos direitos dos povos indígenas. Para o
Estado do Equador,

“Ao assinar o contrato para exploração de petróleo, o ente não tem qualquer
obrigação de iniciar um processo de consulta, nem para obter livre, prévio e
informado consentimento dos povos Kichwa de Sarayaku, uma vez que
ainda não havia ratificado a Convenção n. 169 da OIT, e a Constituição do
Equador não contém qualquer disposição.”787

Também para o Equador, “não há falta e desrespeito aos direitos de
propriedade e posse de terras dos povos indígenas, porque o Estado concedeu este
território, que não é título de propriedade ilimitada”.788 Tais observações aludidas
pelo Equador são evidências que ilustram a dificuldade de salvaguardar os direitos dos
povos indígenas internacionalmente consagrados.
No dia 27 de junho de 2012, a Corte ordenou o Estado a neutralizar,
desativar e, se necessário, remover a superfície e as áreas de exploração de petróleo
dos territórios ancestrais, com base em um processo de consulta aos povos afetados.
O segundo caso escolhido envolve os povos Mayagna (Sumo) Awas Tingni
contra a Nicarágua, apresentado no dia 4 de junho de 1998 pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A
Comissão alegou que o Estado da Nicarágua autorizou a exploração de
aproximadamente 62.000 hectares de floresta tropical dentro dos territórios dos povos
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indígenas Mayagna (Sumo) Awas Tingni, que fica na região da costa do Atlântico, sem
o prévio e livre consentimento dos povos afetados. Também identificou a necessidade
da demarcação desse território ancestral para frear o avanço da exploração da floresta
tropical.
Nesse diapasão, em março de 1998, conforme o Relatório n. 27/98, a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos concluiu que:
“Com base nos atos e omissões examinados, [...] o Estado da Nicarágua não
cumpriu as suas obrigações decorrentes da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos. O Estado da Nicarágua não demarcou as terras comunais
da comunidade étnica Awas Tingni. E nem tomou medidas eficazes para
garantir os direitos de propriedade. O Estado constitui uma violação dos
artigos 1, 2 e 21 da Convenção. O Estado da Nicarágua é responsável pela
violação do direito de propriedade, consagrado no artigo 21 da Convenção.
[...] o Estado da Nicarágua não tem garantido um remédio eficaz para
responder a reclamações.”789

No dia 31 de agosto de 2001, a Corte decidiu que o Estado da Nicarágua

“deve adotar em seu direito interno, de acordo com o artigo 2º da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, medidas legislativas, administrativas e
outras medidas necessárias para a criação de um mecanismo eficaz para a
delimitação, demarcação e titulação de propriedades das comunidades
indígenas de acordo com o direito consuetudinário, os seus valores,
costumes e hábitos.”790

E, por fim, a Corte ordenou ao Estado da Nicarágua a delimitação e
demarcação dos territórios desses povos.
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7.2.4.4.2 O sistema europeu

O sistema europeu está estruturado dentro do Conselho da Europa e tem por
base a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades
Fundamentais, adotada em Roma em 1950. Ela entrou em vigor em 1953, com os
acréscimos da Carta Social Europeia de 1961, e de inúmeros Protocolos adicionais à
referida Convenção. Conforme o Protocolo n. 11, de 1994, em vigor desde 1º de
novembro de 1998, o órgão jurisdicional e especializado desse sistema é a Corte
Europeia de Direitos Humanos, e o direito de petição individual é inerente a esse
sistema (também chamado de sistema de Estrasburgo, porque a Corte Europeia e
outras instituições estão situadas em Estrasburgo, na França).791
Assim, em 1950, a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos
Humanos e das Liberdades Fundamentais deu início “à construção de um vigoroso
sistema regional, baseado na tutela da dignidade humana, extraordinariamente
aperfeiçoado nas décadas subsequentes”.792
Esse instrumento normativo recepciona um rol relativamente restrito de
direitos, essencialmente civis e políticos. E, embora não preveja em seu conteúdo uma
abordagem voltada às minorias e em particular aos povos indígenas, a Convenção
contém normas juridicamente relevantes e vinculativas, como a norma referente a não
discriminação.793 A norma sobre a não discriminação está prevista no artigo 14 da
Convenção, estabelecendo que

791

ANAYA, S. James. International Human Rights and Indigenous Peoples: The Move Toward the

Multicultural State. Arizona Journal of International and Comparative Law, v. 21, p. 13, 2004, P. 16
792

AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Introdução ao Direito Internacional Público. São Paulo: Atlas,

2008, p. 461
793

UNITED NATIONS. Indigenous Peoples and the United Nations Human Rights System. Fact Sheet

No. 9/Rev.2. Disponível em: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2.pdf>.
457

“O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção deve
ser assegurado sem quaisquer distinções, tais como as fundadas em sexo,
raça, cor, língua, religião, opiniões políticas ou outras, origem nacional ou
social, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento ou qualquer
outra situação.”794

Não bastando isso, o Protocolo n. 12 da Convenção Europeia, promulgado
pelo Conselho da Europa no dia 4 de novembro de 2000 e em vigor desde 1 de janeiro
de 2004, passou a proibir a discriminação no exercício de quaisquer direitos
estabelecidos em lei, mesmo quando tais direitos não são protegidos pela Convenção
Europeia.
De fato, o direito à igualdade e, por consequência, a sua norma espelho, a
não discriminação, está no cerne do regime internacional contemporâneo dos direitos
humanos. O seu conteúdo é enfatizado nos diversos instrumentos de proteção dos
direitos humanos, em âmbito global e regional.795 Todavia,

“Em muitas regiões do mundo, que incluem a Europa, os povos indígenas
têm sido, e continuam a ser, discriminados e privados de seus direitos
humanos e liberdades fundamentais, perdendo as suas terras e recursos para
os colonos, para as empresas comerciais e para as empresas estatais.
Consequentemente, a preservação de sua cultura e a sua identidade histórica
tem sido prejudicada.”796

E, conforme alerta o Relatório das Nações Unidas sobre os Efeitos do
Racismo e da Discriminação Social e Econômica,
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“A discriminação contra os povos indígenas é resultado de um longo
processo histórico de conquista, de penetração e de marginalização,
acompanhado por atitudes de superioridade e por uma projeção dos ‘povos
indígenas’ como ‘primitivos’ e ‘inferiores’. A discriminação tem natureza
dupla: por um lado, a destruição gradual das condições espirituais e
materiais necessárias para a manutenção do seu modo de vida e, por outro
lado, as atitudes de exclusão, que refletem comportamentos ou
discriminações negativas quando esses povos procuram participar da
sociedade dominante.”797

Nessa linha argumentativa, o Conselho da Europa promulgou a ConvençãoQuadro para a Proteção das Minorias Nacionais. Essa Convenção foi recepcionada em
Estrasburgo, no dia 1 de fevereiro de 1995, e entrou em vigor no dia 1 de fevereiro de
1998. Trata-se de um instrumento de suma importância para a proteção dos direitos
das pessoas pertencentes às minorias nacionais,798 uma vez que é o primeiro e mais
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<http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/conv-tratados-1-2-995ets-157.html>. Por exemplo, a Alemanha considera minorias nacionais “os grupos satisfazem cinco
critérios: (1) os seus membros são nacionais alemães; (2) diferem da maioria da população, na medida
em que eles têm a sua própria língua, cultura e história, ou seja, a sua própria identidade; (3) desejam
manter esta identidade; (4) tradicionalmente residentes na Alemanha; (5) e vivem em áreas de
assentamento tradicional”. (KUGELMANN, Dieter. The Protection of Minorities and Indigenous
459

completo documento normativo legalmente vinculante e dedicado à proteção das
minorias nacionais. O seu conteúdo normativo é formado por uma quantidade
significativa de obrigações jurídico-normativas, impostas aos Estados integrantes do
Conselho da Europa. Assim, os Estados membros

“comprometem-se a garantir a qualquer pessoa pertencente a uma minoria
nacional o direito à igualdade perante a lei e a igual proteção da lei. Para o
efeito, é proibida toda e qualquer forma de discriminação baseada na
pertença a uma minoria nacional.”799

O fato é que a Convenção-Quadro cria um sistema progressivo para a
proteção das minorias. E, nesse sentido, o Comité de Ministros do Conselho da Europa
menciona nas suas declarações a manutenção da identidade cultural de grupos, em seu
aspecto coletivo, “como meio de respeito, sobretudo, às formas tradicionais de vida
dos povos indígenas Sami”.800
Apesar

de

o

referido

documento

normativo

apresentar

notórias

representatividade e relevância prática para a proteção dos direitos dos povos
indígenas, no âmbito regional europeu, é premente deixar acertado que o regime
jurídico internacional de proteção dos direitos dos povos indígenas deve ser estudado
separadamente do regime jurídico internacional de proteção dos direitos das minorias.
Isso porque essa comunidade étnica não dever ser entendida como uma minoria, mas
sim como um povo, na acepção de que os povos indígenas têm o direito à livre
determinação, sob a compreensão do nível internacional e do nível interno. É claro que
as normas de proteção se cruzam substancialmente no tocante à proteção dos povos
indígenas e das minorias nacionais, como por exemplo com relação à norma da não

Peoples Respecting Cultural Diversity. In: BOGDANDY, A. Von; WOLFRUM, R. (Eds.). Max
Planck Yearbook of United Nations Law, v. 11, 2007, p. 238).
799

Artigo 4º da Convenção-Quadro para a Proteção das Minorias Nacionais.

800

KUGELMANN, Dieter. The Protection of Minorities and Indigenous Peoples Respecting Cultural

Diversity. In: BOGDANDY, A. Von; WOLFRUM, R. (Eds.). Max Planck Yearbook of United Nations
Law, v. 11, 2007, p. 254.Tradução nossa.
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discriminação, mas, de fato, esses povos possuem características peculiares, o que
justifica tratá-los para além de populações minoritárias nacionais da Europa.801
A ausência de um conteúdo normativo específico sobre os direitos dos
povos indígenas na Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das
Liberdades Fundamentais traz implicações negativas. E, apesar de o direito à não
discriminação ser invocado nos assuntos que envolvem a violação dos direitos dos
povos indígenas, há limites de proteção.
Por exemplo, no caso E. e G. contra a Noruega, os representantes dos povos
indígenas Saami alegaram que a construção de uma usina hidroelétrica inundaria uma
parte de seus territórios ancestrais, prejudicando as pastagens para os seus rebanhos de
renas. Eles invocaram violações de direitos humanos, como do direito à não
discriminação e dos direitos à vida privada e familiar.802 A Noruega argumentou que a
construção da usina hidroelétrica se justificava em razão do bem-estar econômico do
país. E a Comissão Europeia de Direitos Humanos considerou que a construção dessa
usina não violaria o direito à vida privada e familiar, já que as terras inundadas pela
barragem representavam uma parcela muito pequena em relação à vasta extensão do
território ancestral. Porém, a Comissão rejeitou a linha de entendimento de que os
direitos dos povos indígenas Saami estão relacionados com a “ecologia do
território”,803 uma vez que tais direitos só apresentam significado se a integralidade
(dimensão simbólica e dimensão física) de seus territórios, que incluem os bens
ecológicos e culturais ali encontrados, for necessariamente considerada.
Os povos indígenas Saami (um dos maiores da Europa) vivem na Finlândia,
Noruega, Suécia e Rússia. No passado, eles eram conhecidos como “lapps”. Na
801

ANAYA, S. James. International Human Rights and Indigenous Peoples: The Move Toward the

Multicultural State. Arizona Journal of International and Comparative Law, v. 21, p. 13, 2004, p. 18
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AMATULLI, Giuseppe. The legal position of the Sami in the exploitation of mineral resources in

Finland, Norway and Sweden. 2015. 93 f. Study (European Master’s Degree in Human Rights and
Democratisation) – Åbo Akademi University, 2015, p. 19.
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BOSSELMANN, Klaus. Direitos Humanos, Ambiente e Sustentabilidade. RevCEDOUA, n. 21, v.

11, 2008, p. 21.
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Noruega, concentra-se o maior número de pessoas autoidentificadas como membros
dos povos Saami, cerca de 50.000 pessoas, enquanto na Finlândia há
aproximadamente 10.000 pessoas, na Suécia, aproximadamente 20.000 pessoas e, na
Rússia, há 2.000 pessoas. Esses povos habitam o território da Sapmi, que era
antigamente conhecido por Lapônia.
Nesse território ainda moram russos, finlandeses, suecos e noruegueses.
Nele há também outras minorias étnicas, como os Kven e os Komi. Eles desenvolvemse socioeconomicamente por meio da pesca, da caça, da criação de renas, da
agricultura e do artesanato (conhecido por duodji). Todavia, só uma parcela pequena
de seus membros consegue viver apenas dos meios tradicionais de subsistência, até
porque esses meios têm sido impactados pelas atividades de exploração de minério ou
pela construção de usinas hidroelétricas.
Levando em conta que eles desenvolveram uma organização social, cultural
e política muito forte, os povos Saami estão articulados em torno dos seus movimentos
de reivindicação, com vistas à cooperação de povos indígenas para povos indígenas.
Isto é, essa cooperação tem o fim de difundir a cultura étnica dos povos indígenas por
meio da nomeação de líderes aborígenes. Para se ter ideia, esses povos instituíram o
seu próprio parlamento (denominado de Parlamento Saami). Trata-se de uma
representação política em âmbito estatal. Enfim, eles lutam para a implantação do
Projeto de Convenção Nórdica Saami.804
Portanto, no tocante à proteção dos direitos dos povos indígenas, há
limitações no sistema europeu, como a dificuldade de encaixar o contexto social,
econômico, político e cultural dos povos indígenas nos direitos humanos (individuais)
reconhecidos pela Convenção Europeia, como o direito à não discriminação.

804

SÁMIRÁDDI. Disponível em: <http://www.saamicouncil.net>.
462

7.2.4.4.3 O sistema africano

Se comparado com os outros dois sistemas regionais de proteção dos
direitos humanos, o sistema regional africano é o mais recente, e está em fase de
consolidação.
O sistema africano está estruturado dentro da nova União Africana (ou
antiga Organização de Unidade Africana) e tem por fundamento a Carta Africana dos
Direitos do Homem e dos Povos, de 1981, também chamada de Carta de Banjul.
A Carta Africana é composta por mecanismos protetivos, quais sejam: a
Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, e a Corte Africana. A Comissão
é um órgão de tutela e tem a função de “promover os direitos humanos e dos povos e
garantir sua proteção na África”.805 De acordo com o Protocolo Adicional de 1998, que
instituiu a Corte especializada de direitos humanos da África, a Corte Africana de
Direitos do Homem e dos Povos, que começou a funcionar em 2004, é o órgão
jurisdicional desse sistema.806
A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos é o documento
normativo mais importante desse sistema continental. Ao contrário do sistema das
Nações Unidas que trata dos direitos civis e políticos de forma diferente dos direitos
econômicos, sociais e culturais, colocando-os em diferentes documentos e com
diferentes níveis e métodos de aplicação, a Carta reconhece os direitos humanos e as
liberdades fundamentais de forma integral.
Isto é, ela não estabelece distinção entre direitos civis e políticos, 807 nem
entre direitos sociais, econômicos e culturais.808
805

Artigo 30 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.
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ACCIOLY, Hildebrando; CASELLA, Paulo Borba; NASCIMENTO E SILVA, G. E. do. Manual

de direito internacional público. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 503.
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Os direitos civis e políticos individuais contidos na Carta Africana são, por exemplo, os direitos de:

igualdade perante a lei e igual proteção da lei (artigo 3º); à vida, à liberdade e à liberdade contra a
tortura, tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, escravidão e outras formas de exploração (artigo
5º); um julgamento justo (artigo 7º); liberdade de consciência e de religião (artigo 8º); liberdade de
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Esse posicionamento de integração vem a corroborar a moderna posição do
direito internacional dos direitos humanos.809
Além disso, a Carta Africana recepciona também os direitos coletivos dos
povos, que incluem os povos indígenas,810 como os direitos dos povos à igualdade;811 o
direito à existência de todos os povos, inclusive o direito à autodeterminação; 812 o
direito de todos os povos a receber ajuda na sua luta de libertação do domínio
estrangeiro, seja ele político, econômico ou cultural;813 o direito de todos os povos de
livremente disporem de suas riquezas e recursos naturais;814 o direito de todos os
povos a seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural;815 o direito de

reunião e de associação com os outros (Artigos 10º e 11); liberdade de circulação e de permanência
(artigo 12); participar no governo (Artigo 13); não discriminação contra as mulheres (artigo 18 (3)).
(SISTEMA AFRICANO DE PROTECÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. Carta Africana dos
Direitos Humanos e dos Povos. 26 jun. 1981. Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitoshumanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/carta-africa.html>.).
808

Os direitos econômicos, sociais e culturais contidos na Carta Africana são, por exemplo, os direitos

de: trabalho em condições equitativas e satisfatórias (artigo 15); saúde e atenção médica (artigo 16);
educação (artigo 17 (1)); participar na vida cultural (artigo 17 (2)). (SISTEMA AFRICANO DE
PROTECÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, 1986).
809

PELLONPAA, Matti. Economic, Social and Cultural Rights. In: MACDONALD, R. The European

System for the Protection of Human Rights, 1993, p. 855.
810

Os povos indígenas africanos caçadores coletores são, por exemplo, os pigmeus da região do

Grande Lagos, os San do sul de África, os hadzabe da Tanzânia e os ogiek, sengwer do Quênia. Os
povos indígenas africanos criadores de gado são, por exemplo, os pokot do Quênia e de Uganda, os
barabaig da Tanzânia, os maasai do Quênia e Tanzânia, os samburu, turkana, rendille, endorois e
borana do Quênia etc.
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Artigo 19 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.

812

Artigo 20 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.
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Artigo 20 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.
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Artigo 21 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.
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Artigo 22 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.
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todos os povos à paz e à segurança nacional e internacional;816 e o direito de todos os
povos a um ambiente satisfatório geral favorável ao próprio desenvolvimento.817
Levando em conta o reconhecimento dos respectivos direitos coletivos dos
povos pela Carta Africana, a Comissão Africana vem constatando que os Estados
africanos estão tendo dificuldades em proteger os povos indígenas dos danos
ambientais e, por consequência, essas dificuldades de proteção suscitam questões de
direitos coletivos. Por exemplo, a Comissão Africana entendeu que o derramamento de
óleo nos territórios ancestrais dos povos Ogoni, contaminando a água e o solo,
constituiu uma ameaça ao direito de todos os povos a um ambiente satisfatório geral
favorável ao próprio desenvolvimento. Sob o contexto da Carta Africana, a Comissão
alegou que “o impacto da exploração petrolífera sobre os povos Ogoni, através de uma
análise de ambos os direitos econômicos e sociais (individuais e coletivos), ocasionou
violações aos direitos dos povos”.818
7.2.4.5. Por um respeito universal

Há o reconhecimento progressivo dos direitos dos povos indígenas em
âmbito internacional.819
O reconhecimento desses direitos é fundamental, mas está longe de
garantir, por si só, o respeito universal pelos direitos dos povos indígenas.820
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Artigo 23 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.
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Artigo 24 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.
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FOREST PEOPLES PROGRAMME. The African Human Rights System: A Guide for Indigenous

Peoples. Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme, 2008, p. 8.
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MORSE, B. Indigenous rights as a mechanism to promote environmental sustainability. In:

WESTRA, Laura; BOSSELMANN, Klauss; WESTRA, R. (Eds.). Reconciling human existence and
ecological integrity. London: Earthscan, 2008.
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A Resolução 60/1 de 24 de outubro de 2005 da Assembleia Geral da ONU reafirma que “todos os

direitos humanos devem ser tratados uma forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma
ênfase”. (UNITED NATIONS. Office of the Special Adviser on the Prevention of Genocide.
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O respeito universal pelos direitos desses povos traz expectativas de uma
proteção efetiva, principalmente no tocante à eficácia jurídica e social dos
instrumentos normativos de proteção dos direitos humanos. O desrespeito pelos
direitos dos povos indígenas pode levantar questões de inobservância ou
descumprimento desses direitos por partes dos seus Estados membros.821
O respeito universal pelos direitos dos povos indígenas significa
“educação para com os direitos humanos que deve envolver mais do que o
fornecimento de informação e deve constituir um processo abrangente e
contínuo pelo qual as pessoas em todos os níveis de desenvolvimento e em
todos os estratos sociais aprendam a respeitar a dignidade dos demais e os
meios e métodos para garantir tal respeito em todas as sociedades.”822

O fato é que os povos indígenas estão desaparecendo do planeta.
Concomitantemente, o seu território e os bens ali encontrados estão ameaçados de
desaparecer ou precisam de urgente salvaguarda. Tais assertivas dão origem a um
sentimento de desalento. Isso porque não é só a extinção da vida humana que está em
causa, mas, também, a da vida dos bens ecológicos e dos bens culturais desses
povos.823
Ainda nesse tom, os povos indígenas são vítimas, na maioria das vezes, dos
próprios países de origem, por meio de suas políticas assistencialistas e de assimilação
forçada (muitas vezes em nome de megaprojetos de desenvolvimento econômico,
meramente mercantilizados). O sentimento de desalento gera um “sentimento de

A/RES/60/1,

p.

138-140.

Disponível

em:

<http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml>.).
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MACHADO, Jónatas E. M. Direito Internacional: do paradigma clássico ao pós-11 de setembro. 3.

ed. Coimbra: Editora Coimbra, 2006, p. 381
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Resolução 49/184, de 23 de dezembro de 1994, da Assembleia Geral das Nações Unidas.
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Conforme prevê a Convenção sobre a Diversidade Biológica, ecossistema “significa um complexo

dinâmico de comunidades vegetais, animais e de microorganismos e o seu meio inorgânico que
interagem como uma unidade funcional”.
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injustiça, já que é o bem-estar de uns ou a sua qualidade de vida que retira a
qualidade de vida dos outros”.824

824

GARCIA, Maria da Glória Dias. O lugar do Direito na protecção do ambiente. In: SOUSA,

Marcelo Rebelo de; GOMES, Carla Amado (Eds). Estudos de Direito do Ambiente e Direito do
Urbanismo. Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2011, p. 23.
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8. O DIREITO À LIVRE DETERMINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS

Depois do discurso acima apresentado sobre o regime internacional de
proteção dos direitos humanos dos povos indígenas, chega-se, finalmente, ao momento
de estudar o fulcro do bem viver: o direito à livre determinação.
Nos tópicos abaixo buscar-se-á transparecer que o direito à livre
determinação emoldura um regime de direitos ratificando a interdependência e a
indivisibilidade entre os direitos humanos dos povos indígenas.825
Dessa forma, a inobservância dos direitos civis e políticos, assim como dos
direitos econômicos, sociais e culturais é um impedimento para o cumprimento do
direito à livre determinação. Por conta disso, é necessário fortalecer os mecanismos
especiais de proteção dos direitos dos povos indígenas para que se possa construir um
ambiente propício para o reconhecimento, a promoção e a proteção do direito à livre
determinação dos povos indígenas. Tal fortalecimento se consegue por meio de
diálogos interculturais, com respeito mútuo, para além de conceitos, noções e visões
pré-determinadas pela sociedade ocidental.
Nesse diapasão, é premente a adoção de uma força-tarefa no âmbito
interno. Isso inclui a promoção de relações de amizade entre os Estados, os
organismos especializados do sistema das Nações Unidas, as organizações
intergovernamentais e não governamentais. Isso porque as relações de amizade geram
a cooperação internacional de assistência mútua. As ONGs, por exemplo, são ativas na
promoção dos direitos desses povos e, em alguns casos, são sujeitos processuais de
defesa, como queixosas e testemunhas.
Os Estados devem reforçar a cooperação bilateral, regional e internacional,
a fim de criar, por um lado, condições satisfatórias para o reconhecimento, a promoção
e a proteção do direito à livre determinação, e, por outro, os governos têm o dever
825

SALOMON, Margot. Legal Cosmopolitanism and the Normative Contribution of the Right to

Development. In: MARKS, Stephen P. (Ed.). Implementing the Right to Development, The Role of
International Law. Program on Human Rights in Development. Boston, Harvard School of Public
Health, 2008, p. 18.
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primário de fortalecer parcerias em prol “da crescente interligação da vida neste
planeta”.826 Em verdade, há necessidade de edificar o direito à livre determinação dos
povos indígenas como direito alicerce do bem viver. E isso só acontecerá por meio de
uma intensa “mobilização jurídica transnacional”,827 que implica pressionar as
autoridades

jurídico-internacionais

e

as

autoridades

internas

a

inquirirem,

investigarem, punirem e extraditarem os responsáveis por violações de direitos
humanos.828
Sob outro ângulo, é necessário também promover não só o apoio
minimamente manifestado, mas também as mobilizações ou as reivindicações sociais
ativas em prol da proteção do território e dos bens ecológicos e culturais ali
encontrados, para que essas mobilizações se tornem um tipo de modus operandi na
defesa dos direitos humanos dos povos indígenas.829

8.1 A compreensão de bem viver
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Os povos indígenas têm o direito de determinar livremente seu estatuto
político e perseguir seu desenvolvimento econômico, social e cultural, num contexto
de bem viver.830
A compreensão do termo bem viver reflete “um formulário de vida, uma
prática diária de respeito, harmonia e equilíbrio com tudo o que existe, percebendo
que a vida está interligada e interdependente”.831
Para os povos indígenas guarani, por exemplo, bem viver significa
“respeitar a vida, [...] você está bem quando você está bem com a natureza, com os
espíritos, com os idosos, com as crianças e com tudo que está ao seu redor”.832
Trata-se, assim, de buscar o equilíbrio com todas as formas de existência.
Desse modo, as comunidades étnicas denotam grande importância a todas as formas de
vida existentes. Isso significa que tudo que existe no planeta deve ser encarado na sua
plenitude de vida. Logicamente, esses povos não podem bem viver se o seu território,
ou a mãe terra, está potencialmente em risco de degradação.

8.2 A compreensão do direito à livre determinação dos povos

A doutrina internacionalista reconhece o direito à livre determinação dos
povos como resultado da II Guerra Mundial,833 na medida em que o segundo pósguerra é marcado pela promoção da paz, da segurança internacional e da cooperação
internacional de assistência mútua, e especialmente pela proteção dos direitos
humanos dos povos.
830
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Ao final da II Guerra Mundial, em 1945, a Carta das Nações Unidas
posicionou o direito à livre determinação dos povos na ordem jurídica internacional
e,834 e por conta disso, esse direito tornou-se objeto de vastos estudos no Direito das
gentes, e da atenção de renomados doutrinadores, como Gerald Fitzmaurice835, R.
Lansing836 e Robert McCorquidale.837
Para A. Cassese, livre determinação838 é
“Uma poderosa expressão das tensões latentes e das contradições da teoria
do direito internacional, refletindo perfeitamente a oscilação cíclica entre o
positivismo e o direito natural, entre uma ênfase no consentimento ou
voluntarismo e uma ênfase em princípios jurídicos objetivos vinculativos.”839

Além disso, o direito à livre determinação dos povos passa a ser
progressivamente recepcionado no Direito interno por meio dos textos constitucionais
e das suas legislações infraconstitucionais.
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Tal direito é na atualidade um direito juridicamente instituído em âmbito
internacional. E um direito condicionado ou “limitado espaço-temporalmente”840
dentro de um Estado individual e particularmente considerado.
Não obstante, a compreensão do direito à livre determinação dos povos é
objeto de controvérsia no âmbito da literatura juspublicística. Parte dessa discussão
refere-se à distinção entre a compreensão do direito à livre determinação dos povos no
nível internacional e a compreensão do direito à livre determinação dos povos no nível
interno. Com efeito, a sua indevida compreensão poderá ocasionar confusões de ordem
teórica e principalmente de ordem prática.

8.2.1 A compreensão do direito à livre determinação dos povos no nível
internacional

Nos tópicos subsequentes será abordada a compreensão do direito à livre
determinação dos povos no nível internacional, em sentido amplo e em sentido restrito.

8.2.1.1 O sentido amplo

A compreensão do direito à livre determinação dos povos no nível
internacional pode ser associada, num primeiro momento, com a descolonização. Tal
compreensão ganhou maiores contornos no período compreendido entre 1946 e 1960,
no bojo do processo de descolonização, uma vez que os povos de trinta e sete novas
nações se libertaram de antigos regimes coloniais, com particular relevo para os povos
subjugados da África, da Ásia e do Oriente Médio.841 Nesse contexto, o princípio uti
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possidetis iuris, “o que possuis, isso possuis”, ganhou destaque “nos termos do que se
sustentou a conservação, por parte dos novos Estados, das demarcações fronteiriças
coloniais, em nome da estabilidade da ordem jurídica internacional”.842
A Declaração sobre a Outorga da Independência aos Países e Povos
Coloniais foi recepcionada com o intuito de assegurar aos países e povos coloniais o
direito à livre determinação, num contexto de descolonização. Em 1961, a Assembleia
Geral da ONU criou a Comissão Especial, também chamada de Comitê Especial de
Descolonização. A verdade é que a Comissão Especial teve como objetivo fiscalizar a
implantação da Declaração e contribuir para o processo de descolonização, bem como
para o surgimento de Estados por meio da emancipação.843
Dessa maneira, o direito à livre determinação no nível internacional
possibilita a emancipação dos povos coloniais do controle externo, do poder e da
autoridade colonial.844
O direito à livre determinação no nível internacional adquire sua
importância na justificação da independência dos povos coloniais.845 Portanto, a partir
do processo de descolonização, o direito à livre determinação adquire um forte poder
normativo, devido a sua oposição teórica e prática ao domínio colonial.846
Impende salientar, todavia, que o exercício do direito à livre determinação
dos povos pode deflagrar outras formas legítimas e fáticas de pleno autogoverno. Isso
842
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porque nos dias atuais a criação de um novo Estado ocorre essencialmente por três
maneiras: a secessão; o desmembramento; a integração ou fusão.
A secessão acontece quando uma população de um determinado Estado
busca ou reivindica a sua independência por motivos alheios à descolonização. Por
exemplo, em 1838, a Federação Centro-Americana dividiu-se e cinco novos Estados
foram criados, num processo de secessão: Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras e Nicarágua.
Levando em conta o discurso apresentado sobre a secessão, lembra-se,
nesse sentido, o estudo realizado por Alessandra Silveira sobre o princípio federativo
da lealdade europeia, considerações sobre o artigo 50.º do Tratado da União Europeia.
É interessante, nos dias atuais, ponderar que na União Europeia existe a possibilidade
de retirada de um Estado-Membro. No entanto, conforme assevera Alessandra
Silveira, “o que se prevê é um acordo de saída e não uma decisão unilateral de um
Estado-Membro, tendo em conta a complexa rede de vínculos resultantes da pertença à
União Europeia, em cuja continuidade os restantes Estados-Membros e suas
populações legitimamente confiavam”.847 Assim, há uma distinção entre o texto
recepcionado pelo artigo 50.º do TUE e a denúncia unilateral prevista no direito
internacional dos tratados.
Nesse diapasão, de acordo com a temática aqui aventada, é importante
salientar que o princípio de cooperação leal deve ser visto como um princípio
essencial e norteador do sistema federativo. No caso da União Europeia o vínculo de
lealdade,
“que deriva do compromisso constitucional de cooperação, se estabelece i)
entre os Estados-Membros, ii) dos Estados-Membros para com a União, e iii)
da União para com os Estados-Membros. Tal princípio impõe uma obrigação
de fidelidade ao conjunto, a partir da complementaridade entre vários níveis
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que se suportam e apoiam mutuamente. Esta complementaridade implica
deveres jurídicos concretos, sobretudo o dever de consideração recíproca –
que conduz à abstenção de iniciativas que acarretem prejuízo aos interesses
do conjunto –, assim como o dever de promoção de tais interesses. E cumpre
ao princípio da lealdade reintroduzir o equilíbrio sempre que uma das
componentes

sistémicas

impõe-se

ilegitimamente

às

outras

por

desconsideração do interesse geral, ameaçando romper o delicado sistema de
contrapesos.”848

Portanto, o processo de secessão deve estar sujeito ao cumprimento das
obrigações derivado do compromisso constitucional de cooperação, ou seja, da
cooperação leal na União Europeia.
Seguindo o estudo da compreensão do direito à livre determinação dos
povos no nível internacional, vale ainda deixar consignado que nos dias atuais a
criação de um novo Estado pode também ocorrer por duas maneiras: o
desmembramento; a integração ou fusão.
O desmembramento acontece quando parte da população e do território de
um Estado desmembram-se, dando lugar à formação de outro(s) Estado(s). Por
exemplo, em 1918 a dissolução do Império Russo deu lugar a Finlândia, Estônia,
Lituânia, Letônia e Polônia.
A integração ou fusão acontece quando a população de um determinado
Estado busca a sua integração com outros dois ou mais Estados. Por exemplo, em 1964
criou-se a Tanzânia com a junção de Zanzibar e Tanganica. Em todo caso, há novos
Estados ditando as relações jurídicas internacionais, a exemplo de Croácia, República
Tcheca, Timor Leste, Montenegro etc.849
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8.2.1.2 O sentido restrito

A compreensão do direito à livre determinação dos povos no nível
internacional materializa-se essencialmente pelo resultado de um ato de secessão
voluntário e unilateral de um determinado povo ou grupo culturalmente diferenciado.
Nota-se aqui o reconhecimento do estatuto de sujeito de direito internacional aos
povos, ou seja, de ator não estatal, para fins de eficácia jurídica e social do direito à
livre determinação. Isso significa que esse direito se transforma em um direito de
declaração à independência, conferido tradicionalmente pelo direito internacional aos
Estados.850
Mas, quais são os critérios legítimos para o exercício desse direito no
âmbito de “um sistema moralmente defensável no direito internacional”?851 Para Allen
Buchanan, tal indagação desponta grandes e relevantes significados no plano prático,
demandando a imperiosa necessidade de respostas das instituições internacionais para
os conflitos separatistas. A verdade é que esse questionamento não possui resposta
satisfatória, por estar em construção no direito internacional contemporâneo. Não
obstante, tentar-se-á mostrar as posições conflitantes sobre o assunto.
O exercício do direito à livre determinação dos povos no nível internacional
está longe de ser automático. Em particular, a Convenção n. 169 da Organização
Internacional do Trabalho, em seu artigo 1º, parágrafo terceiro, estabelece uma
ressalva quanto à aplicação do termo povos. De acordo com a Convenção, o termo não
poderá ser utilizado para promover a possibilidade de secessão dos povos indígenas e
tribais.
Uma parcela significativa da doutrina internacionalista contemporânea
entende que a hipótese de secessão voluntária e unilateral dos povos e em particular
dos povos indígenas não pode ser descartada, mas tal hipótese só poderá ser cogitada
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como uma última e drástica alternativa. Trata-se da “teoria da reparação”.852 Tal teoria
defende que um determinado povo só poderá visar a um ato de separação voluntário e
unilateral se este for vítima de graves injustiças cometidas pelo Estado. Segundo essa
teoria, o direito à livre determinação sob a compreensão do nível internacional é
exercido como último recurso.
Por sua vez, existem outras teorias que abordam e esclarecem as condições
legítimas do exercício do direito estudado. A “teoria da escolha” e a “teoria da
autodeterminação nacional” são dois exemplos. A “teoria da escolha” entende que
qualquer grupo de pessoas, habitantes de um território identificável, tem o direito de se
separar e formar um novo Estado independente, caso essa seja essa a vontade expressa
da maioria dos membros desse determinado grupo. Esse grupo deverá arcar com todos
os ônus, inclusive as despesas econômicas no tocante à formação do novo Estado, bem
como deverá ainda garantir a proteção dos direitos das minorias no interior desse novo
Estado.853 A “teoria da autodeterminação nacional” entende que não é qualquer grupo
que pode se separar e formar um novo Estado, mas apenas o grupo classificado como
nação. Isto é, o direito à livre determinação sob a compreensão do nível internacional
pode ser exercido se esse grupo compuser uma nação.854
Concorda-se inteiramente com Allen Buchanan sobre o exercício do direito
à livre determinação dos povos no nível internacional. Para ele, um determinado povo
tem um “direito geral de se separar, se e somente se este povo sofreu determinadas
injustiças, para as quais a separação é um remédio apropriado de último recurso”.855
O exercício do direito à livre determinação dos povos no nível internacional só pode
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acontecer se os povos se depararem com graves injustiças ou privações significativas
de direitos humanos básicos individuais e coletivos.856 Exige-se dos Estados, então, o
dever de adotar medidas necessárias de proteção dos direitos e interesses dos povos,
em especial dos povos indígenas. Em suma, os Estados devem proporcionar “a plena
integração e representação político-democrática das várias comunidades étnicoculturais que existam no seu território, sob pena de não poderem invocar a referida
cláusula de salvaguarda”.857
Além de que o surgimento de um Estado pelos novos sujeitos de direito
internacional retoma a problemática em torno do valor jurídico do seu reconhecimento
pelos outros sujeitos. O reconhecimento dos novos sujeitos de direito internacional é
uma lacuna a ser resolvida, pois não há uma tese doutrinal pacificamente aceita a esse
respeito, e ele depende, na maioria das vezes, de critérios de conveniência e
oportunidade.
Colocam-se de lado esclarecimentos adicionais sobre as anuências da
compreensão do direito à livre determinação dos povos no nível internacional, pois a
proposta suscitada ao longo de todo o discurso é outra.

8.2.1.3 A compreensão do direito à livre determinação dos povos no nível interno

Sob a compreensão do nível interno, o direito à livre determinação tem
importância vital para os povos que, em virtude dele, determinam livremente seu
estatuto político e perseguem seu próprio desenvolvimento econômico, social e
cultural.
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O certo é que os povos devem perseguir as suas “próprias concepções do
que torna a vida digna de ser vivida”.858
Nesse sentido, os documentos internacionais clássicos como o Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, objetivando dar juridicidade aos
preceitos elencados na Declaração Universal dos Direitos Humanos,859 reconhecem em
seu artigo 1º, parágrafo primeiro, o direito à livre determinação dos povos no nível
interno.860

858

WALDRON, Jeremy. Moral Autonomy and Personal Autonomy. In: CHRISTMAN, John;

ANDERSON, Joel (Eds.). Autonomy and the Challenges to Liberalism: New Essays. Cambridge:
Cambridge University Press, 2005, p. 315.
859

Importante destacar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização

das Nações Unidas em 1948, é o principal instrumento do sistema homogêneo de proteção. O seu
conteúdo protetivo resguarda e consagra os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais da
pessoa humana. A Declaração preocupou-se em positivar os direitos mínimos dos seres humanos, de
acordo com os propósitos visados pela Organização das Nações Unidas de proteção dos direitos
humanos e liberdades fundamentais de todos, sem distinção de sexo, raça, língua ou religião (ALVES,
José Augusto Lindgren. A arquitetura internacional dos direitos humanos. São Paulo: FTD, 1997, p.
30).
860

Artigo 1º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: “1. Todos os povos têm o direito a dispor deles mesmos. Em
virtude deste direito, eles determinam livremente o seu estatuto político e dedicam-se livremente ao
seu desenvolvimento económico, social e cultural. 2. Para atingir os seus fins, todos os povos podem
dispor livremente das suas riquezas e dos seus recursos naturais, sem prejuízo de quaisquer obrigações
que decorrem da cooperação econômica internacional, fundada sobre o princípio do interesse mútuo e
do direito internacional. Em nenhum caso pode um povo ser privado dos seus meios de subsistência. 3.
Os Estados Partes no presente Pacto, incluindo aqueles que têm a responsabilidade de administrar
territórios não autônomos e territórios sob tutela, são chamados a promover a realização do direito dos
povos a disporem de si mesmos e a respeitar esse direito, conforme as disposições da Carta das Nações
Unidas”. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Assembleia Geral das Nações Unidas de 16 de
Dezembro de 1966. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Disponível
em: <http://www.cne.pt/content/onu-pacto-internacional-sobre-os-direitos-civis-e-politicos>.)
479

Também o Comitê de Direitos Humanos, criado pelo Protocolo Facultativo
Relativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, também adotado pela
Assembleia Geral da ONU em 1966, vem recebendo e considerando petições
individuais no caso de violação do direito à livre determinação. Trata-se de um
mecanismo de petições individuais que vem assegurando a capacidade processual
individual, num contexto de reconhecimento dos direitos dos povos e em especial dos
povos indígenas.861
Do mesmo modo, a Declaração de Viena e o Programa de Ação de 1993
recepcionam que os povos têm o direito de exercer o seu direito inalienável à livre
determinação, considerando ainda que a recusa ou o impedimento de seu exercício
deverá ser tratado como violação de direitos humanos. Nota-se ainda que a Declaração
da ONU sobre o direito ao desenvolvimento de 1986 assegura em seu artigo 1º, n. 1,
que todos os povos têm “o direito de participar, contribuir e usufruir do
desenvolvimento econômico, social, cultural e político, no qual todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados”.862
Em todo caso, o reconhecimento efetivo do direito à livre determinação
como um direito dos povos não é uma tarefa fácil, mas existe outra muito mais difícil,
que é a criação de condições “normativas, materiais e institucionais que garantam a
sua operacionalidade jurídica”.863
O direito à livre determinação dos povos sob a compreensão do nível
interno assegura a eles o direito de decidirem o seu próprio modo de viver, colocando
em xeque a dogmática jurídica tradicional interna, com os seus métodos individualistas
861
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de tutela, os seus institutos legalistas e formais, e os seus métodos processuais
fechados. Enfim, “a mudança de paradigma que se assiste hoje no Direito convida a
uma significativa alteração do modo como o Estado deve ser entendido ou visto”.864

8.3 O reconhecimento do direito à livre determinação dos povos indígenas e o
direito à proteção

O direito à livre determinação dos povos indígenas é um direito
juridicamente instituído em âmbito internacional, conforme asseguram os dois
principais instrumentos normativos internacionais de proteção dos direitos dos povos
indígenas.
Ademais, deve ser instituído também no plano interno do Estado brasileiro,
apesar de a Constituição brasileira não mencionar explicitamente o direito à livre
determinação dos povos, ao contrário, por exemplo, da Constituição da República
Portuguesa865, e, muito menos, o direito à livre determinação dos povos indígenas. Não
obstante, como o direito à livre determinação dos povos indígenas é um direito
humano internacionalmente instituído poderia dizer que é dispensável que o Direito
positivo de âmbito interno recepcionasse o mesmo formalmente.
De qualquer modo, no tocante à Convenção n. 169 sobre Povos Indígenas e
Tribais, o direito à livre determinação não está recepcionado expressamente no limiar
da referida Convenção, mas o seu reconhecimento, ainda que implicitamente, é
transversal em todo o texto normativo. Por exemplo, o artigo 7º da Convenção n. 169
recepciona o direito de os povos indígenas definirem suas próprias prioridades no
processo de desenvolvimento. E, consequentemente, insere-se neste direito o direito à
livre determinação dos povos indígenas.
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Ao contrário da Convenção n. 169, o artigo 3º da Declaração sobre os
Direitos dos Povos Indígenas reconhece formalmente o direito à livre determinação
dos povos indígenas, assegurando o padrão mínimo para a sobrevivência, a dignidade
e o bem viver.866
Os dois instrumentos internacionais de proteção dos direitos dos povos
indígenas refletem uma compreensão única, pois garantem a esses povos o direito de
exercerem as suas próprias necessidades distintas que são “narrativas que buscam
expressar e controlar os seus próprios destinos não menos do que outros grupos
dentro de um país”.867
Assim, no exercício do seu direito à livre determinação, os povos indígenas
têm o direito à autonomia em questões relacionadas com seus assuntos internos e
locais.868 Todavia, o referido direito encontra ainda fortes resistências dos seus
próprios países de origem. Esses países têm a errônea ideia de que o direito à livre
determinação, ao ser exercido em âmbito interno, poderá afetar e até mesmo destruir a
integridade territorial e a unidade política de Estados soberanos e independentes.869
Por conta dessa visão errônea, a garantia de seu exercício é, na maioria das vezes,
minimizada e até mesmo cerceada.
O certo é que o Estado tem o dever primário de criar condições fáticas à
realização plena dos direitos “humanos fundamentais”870 dos povos indígenas,
disponibilizando meios materiais para possibilitar as suas funções autônomas, como as
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medidas financeiras e técnicas, com vistas a salvaguardar as comunidades com suas
instituições tradicionais.871
Ao lado do reconhecimento do direito à livre determinação dos povos
indígenas encontra-se um direito à proteção que toma forma de deveres de proteção
do Estado.
O ente estatal é o principal protagonista na proteção do direito à livre
determinação dos povos indígenas, uma vez que eles dependem de condições para
além do mínimo, por estarem constantemente em risco de assimilação.872 O dever de
proteção que impende sobre o Estado ratifica sê-lo “uma tecnologia política de
equilíbrio político-social”.873 Assim, o dever de proteção que o ente estatal deve
assumir perante o direito à livre determinação deve ser máximo, uma vez que a sua
postura ativa funciona como um tipo de “mais-valia jurídica”,874 reforçando a eficácia
social e jurídica do bem tutelado.
Trata-se de atuar respeitando a proibição de excesso e a proibição de
insuficiência. Por um lado, o ente estatal não deve atuar de modo que extrapole ou
viole o núcleo essencial desse direito. Por outro lado, o ente estatal não deve omitir
nem atuar de forma insuficiente na proteção e promoção do direito à livre
determinação.875
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Dessa maneira, o Estado tem o dever de assegurar aos povos indígenas
condições para além do mínimo. Isso significa que a obrigação que impende sobre o
ente ganha um significado jurídico maior em razão da vulnerabilidade social dos povos
indígenas.

8.4 Os povos indígenas e a vulnerabilidade social pessoal

O termo vulnerabilidade é derivado do verbo latim vulnerare que significa
“causar dano ou lesão”.876
Desse modo, a vulnerabilidade pode ser, inicialmente, entendida como a
“especial susceptibilidade dos valores expostos aos riscos, que faz com que sofram
danos anormalmente graves por ocasião de uma catástrofe”.877 A vulnerabilidade
social pode ser de dois tipos: a vulnerabilidade social pessoal e a vulnerabilidade
social patrimonial. No caso específico da vulnerabilidade social pessoal, ela refere-se a
determinados indivíduos ou grupos de indivíduos que são potencialmente vulneráveis
por serem mais propensos a sofrer as intensidades dos danos resultantes de desastres
naturais.878
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Nessa tessitura, para Susan L. Cutter há uma relação intrínseca entre a
vulnerabilidade social e as catástrofes naturais.879 Quando Susan L. Cutter, por
exemplo, analisa os impactos deixados pelo furacão Katrina, ela constata que os
pobres, os negros, as mulheres e as crianças foram as que mais sofreram danos graves
em razão de catástrofes naturais. Mas, não há um rol taxativo de indivíduos ou grupos
de indivíduos que são mais suscetíveis de sofrerem tais danos; há, apenas, um rol
exemplificativo e, consequentemente, existem vários tipos de vulnerabilidade social.
Assim, os vulneráveis sociais são diversos e heterogêneos. As pessoas
idosas e as crianças, por exemplo, são potencialmente vulneráveis pelo fator idade. Os
desempregados e as pessoas de baixa renda, por sua vez, são potencialmente
vulneráveis economicamente. Já as grávidas, os deficientes e os moribundos são
vulneráveis determinados. E os imigrantes e os povos indígenas são potencialmente
vulneráveis por exclusão social.880
Cabe salientar também que os fatores biofísicos de exposição aos riscos
determinam também os sujeitos vulneráveis, uma vez que um desastre atinge mais
intensamente aquelas pessoas que se encontram localizadas em áreas de risco. A
intensidade e a magnitude dos danos sofridos influenciam a capacidade de resistência e
de resiliência dos grupos vulneráveis atingidos, tornando-os ou não mais débeis.881
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Em particular, os povos indígenas muitas vezes não exercem o controle
sobre os procedimentos de tomadas de decisões em assuntos ambientais e, por conta
disso, eles são mais propensos aos riscos antropogênicos e naturais.882
Além de que, é importante (novamente) frisar que esses povos são
frequentemente vítimas dos danos gerados por forças sociais e econômicas alheias, que
influenciam o seu poder de resistência e de resiliência.883 De fato, a expropriação das
suas terras tradicionais, a perda da utilização tradicional dos seus bens e a falta de
controle sobre a propriedade intelectual dos seus bens culturais são exemplos de
violações de direitos humanos que acabam acarretando a sua condição de debilidade.
De fato, as violações de direitos humanos contribuem sensivelmente à
condição de debilidade dos povos indígenas. Entre os problemas de violações de
direitos humanos pode-se citar a falta de cuidado efetivo sobre as nascentes, os rios, os
lagos, os riachos e os pântanos encontrados nas proximidades e até mesmo dentro dos
territórios dos povos indígenas. Isso porque se evidencia uma discrepância crescente
entre o nível de proteção normativa e o nível de cuidado efetivo. Assim, as águas em
882
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áreas especialmente sensíveis encontram-se altamente poluídas devido às intensas
atividades econômicas e por frequentes despejos de resíduos não tratados.
Não bastando isso, os povos indígenas sofrem com a falta de proteção legal
sobre os valores espiritual e sagrado das suas águas. No Brasil, a Política Nacional de
Recursos Hídricos, regulamentada pela Lei 9.433, de janeiro de 1997, é omissa no
tocante à proteção dos valores espiritual e sagrado dos recursos hídricos encontrados
nas reservas dos povos indígenas. Por conta dessa omissão, a qualidade das águas
sagradas tende a ser impactada negativamente sob pena de gerar danos coletivos aos
próprios povos indígenas. Sendo que os danos efetivamente constatados são
dificilmente reparados, por se tratarem de danos imateriais ou extrapatrimoniais.
Portanto, a simples utilização de um rio pode despurificá-lo, comprometendo os
valores espiritual e sagrado dessas águas.
O que se deve ter consciência é que o bem tutelado – água - desempenha
um papel de espiritualidade para os povos indígenas. Conforme estudos realizados por
Michelle Bryan, em seu artigo intitulado “Valuing Sacred Tribal Waters Within Prior
Appropriation”, “ainda hoje, mais de 97% dos membros tribais acreditam que as
nascentes têm valor espiritual e mais de 90% reconhecem a água como importante
para seu modo de vida espiritual”884.
De fato, esses povos acreditam que as águas têm valores espiritual e
sagrado. Os povos indígenas do norte de Cheyenne, situada no vale do rio, em
Montana, acreditam que os elementos físicos da Terra, incluindo a água, são animados
por espíritos, e de acordo com a teologia Cheyenne, todas as coisas no universo têm
espíritos, que incluem pessoas, plantas, animais, todos os tipos de água (rios, riachos,
nascentes e pântanos).885 Dessa maneira, por conta dos valores imateriais das águas em
reservas tribais, como na reserva dos maoris, na Nova Zelândia, a utilização dos rios é
limitada e em muitos casos o seu uso é impedido, com vistas à defesa da água e à
884
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salvaguarda da essência do que a torna sagrada. Nesse sentido, na Irlanda, concebeu-se
um documento normativo interno que assegura a governança tradicional dos poços
sagrados, com vistas à proteção dos valores imateriais das águas886.
Diante da importância crescente da água torna-se interessante mencionar
que o rio Whanganui, na Nova Zelândia, foi o primeiro rio do mundo a ganhar os
mesmos direitos legais que um ser humano. Logo após, situados nos Himalaias, os
glaciares Gangotri e Yamunotri ganharam também os mesmos direitos.887 Sob esse
ponto de vista tais rios adquiriram personalidade jurídica no plano interno,
compreendendo-se como tal a capacidade para agir internamente. Dessa forma, os
mencionados rios são sujeitos de Direito, como entes ou entidades, tendo a
possibilidade de atuar (direta ou indiretamente) no âmbito interno.
Evidentemente, os propósitos de proteção sobre as nascentes, os rios, os
lagos, os riachos e os pântanos encontrados nas proximidades e dentro dos territórios
dos povos indígenas exigem muitas vezes abstenções de intervenção dos seres
humanos, que incluem as suas atividades, em áreas sensíveis e em áreas especialmente
determinadas pelos próprios povos indígenas, objetivando a não poluição da água e,
para além, a purificação no tocante à salvaguarda dos valores espiritual e sagrado das
águas dos territórios ancestrais. É claro que, rotineiramente, a cultura e tradição dos
povos indígenas entrarão em conflito com objetivos econômicos e até mesmo
turísticos de outrem.
O desenvolvimento econômico das atividades como a exploração florestal e
a exploração de minério, que atingem direta e indiretamente as águas encontradas nas
proximidades e dentro dos territórios dos povos indígenas, tende a confrontar não só
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com a cultura desses povos, mas também com “a desejável estabilidade ecológica”888.
Nota-se que tal confronto pode ser evitado ou minorado se fossem concebidas medidas
concretas e efetivas de proteção das águas e de seus valores imateriais. Tais medidas
devem ser contempladas e fundamentadas por uma gama de normas jurídicas, que
incluem planos e políticas nacionais de proteção dos recursos hídricos, notadamente de
proteção dos recursos hídricos encontrados nos territórios dos povos indígenas.

8.5 O direito à livre determinação dos povos indígenas no contexto do bem viver

Diante dessa conjectura, o Estado tem o dever de proteger o direito à livre
determinação. Mas, essa proteção precisa ser carregada também de uma “consciência
ética coletiva”,889 pela qual todos saibam que o bem viver dos povos indígenas
depende da integridade cultural de seus bens culturais e da integridade ecológica de
seus habitats. Trata-se de proteger esse direito para além das instituições estatais.
Dessa forma, a “consciência ética coletiva” deve ser construída no seio da sociedade.
A proteção do direito à livre determinação deve derivar de uma
preocupação básica, que é a manutenção da vida. Desse modo, qualquer plano de
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas deve ser planejado, implantado e gerido a favor do bem viver dos povos
indígenas.
Nesse tom, o direito à livre determinação dos povos indígenas no contexto
do bem viver reflete a ideia de que esses povos precisam de equilíbrio com todas as
formas de existência, com vistas a determinar livremente seu estatuto político e a
perseguir seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Acontece que eles
desenvolvem os seus costumes, suas crenças, suas instituições, seus métodos de
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controle social e o seu próprio sentido de pertença e ligação à terra “como se fossem
parte deles mesmos”.890 Mas, essa ideia entra em rota de colisão com a necessária
alteração dos padrões de produção e consumo da sociedade, que implica a diminuição
de consumo de matérias-primas e a redução de resíduos.
Por conta disso, o direito à livre determinação é definido como parte da
integridade cultural e da integridade ecológica enquanto bases também para outros
direitos internacionalmente reconhecidos.

8.5.1 O direito à livre determinação como parte da integridade cultural

O intenso poder de manipulação da ciência ocidental, num contexto de
“síndrome de autoproliferação”,891 vem minorando e muitas vezes ceifando as formas
sociais e alternativas de saberes. E os legítimos detentores dessas formas são, cada vez
mais, “habitantes paradigmáticos do outro lado da linha, o campo histórico do
paradigma da apropriação/violência”.892 Isso acontece porque o homo faber se coloca
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acima do homo sapiens por meio de seu poder, e utiliza intensamente o ambiente,
esgotando todos os seus bens.893
As formas sociais e alternativas de saberes estão entre as principais fontes
de riqueza material e imaterial do planeta, e omiti-las e até mesmo destruí-las é dar fim
às pouquíssimas chances que existem para vencer a difícil e cada vez mais
insustentável relação do homem com a natureza.
Posto isto, é válido ressaltar que as formas sociais e alternativas de saberes
dos povos indígenas têm importância existencial, uma vez que elas são valores
sagrados e integrantes de uma cosmologia de vida diferenciada.

8.5.1.1 O dever jurídico de identificar, valorar e dar importância aos
conhecimentos, inovações e práticas tradicionais dos povos indígenas
O dever de valorar os serviços ecossistêmicos impõe que se leve igualmente
em conta o dever de identificar, valorar e dar importância aos conhecimentos, às
inovações e às práticas tradicionais dos povos indígenas.
Por um lado, a preservação da biodiversidade e de forma interligada a da
existência da vida humana dependem dos serviços ecossistêmicos. Todavia, a
sobrecarga dos problemas ambientais está perturbando e afetando de forma intensa o
funcionamento dos sistemas naturais e colocando em xeque a prestação dos seus
serviços, gerando implicações para a economia ecológica, para a qualidade de vida e
para a existência de todos os seres vivos.
Tais serviços envolvem as condições e os processos por meio dos quais os
ecossistemas naturais e mesmo as espécies animais formam, sustentam e, por
consequência, satisfazem a vida do ser humano.894 As condições e os processos
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incluem a purificação do ar e da água; a mitigação de cheias e a de secas; a
decomposição de resíduos, a envolver a desintoxicação de resíduos, a geração, a
fertilização e até mesmo a renovação do solo; a polinização da natureza e das culturas;
o controle das pragas agrícolas; a preservação e manutenção da biodiversidade; a
estabilização do clima etc.895
A verdade é que os serviços ecossistêmicos têm valor inestimável, devendo
ser valorados.896 Trata-se de reconhecer que
“Os elementos naturais desempenham funções sociais e ecológicas
importantes, além das tradicionais funções produtivas e de sustentáculo da
fauna e flora. A valoração consiste na identificação e ponderação da
importância relativa das diferentes funções desempenhadas por cada
ecossistema.”897
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Por outro lado, o dever de identificar e de valorar os conhecimentos, as
inovações e as práticas tradicionais dos povos indígenas acarreta medidas que
desempenham

funções

sociais,

econômicas,

culturais

e

mesmo

ecológicas

imprescindíveis, para além do valor de mercado. O certo é que o valor dado pelo
mercado não reflete essencialmente o valor verdadeiro.
Sobre o assunto, é pertinente citar Maria Alexandra de Sousa Aragão, cujas
ideias estão coadunadas com a presente pesquisa, sobre a ausência de correspondência
entre o valor dado pelo mercado e o verdadeiro valor. Para ela,
“A percepção da falta de correspondência entre o irrisório valor do mercado
e o supremo real deve ser vista como um estímulo à busca de um valor mais
próximo da realidade e não como obstáculo à valoração por receio de que o
valor calculado fique aquém do valor real.”898

O dever de dar importância está atrelado ao dever de valorizar. E,
juntamente, com o dever de dar valoração (que expressa a ideia de inserir maior valor),
os conhecimentos, as inovações e as práticas tradicionais dos povos indígenas devem
ser valorizados.

8.5.1.2 A responsabilidade de todos para com a proteção dos conhecimentos, das
inovações e das práticas tradicionais dos povos indígenas

O conhecimento técnico-científico, com a sua visão tecnologicamente
codificada, deve ser alargado a ponto de alcançar o conhecimento ou a visão prática e
tradicional dos povos indígenas. Esse alargamento passa necessariamente pela inclusão
da ética da responsabilidade e pressupõe a supressão da ética utilitarista.
A proteção dos conhecimentos, das inovações e das práticas dos povos
indígenas é de responsabilidade de todos. E isso inclui a preservação das histórias, da
literatura, dos rituais, das músicas, dos ritmos artísticos, do artesanato, dos utensílios,
898

Ibidem, p. 8.
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dos sinais e dos símbolos que expressam a identidade ou a tradição desse povo. Para
esse efeito, a proteção dos conhecimentos, das inovações e das práticas dos povos
indígenas só poderá ser alcançada por meio de uma ação responsável que é construída
na solidariedade e sustentada eticamente.
Ou, conforme salienta Maria da Glória Dias Garcia, essa proteção dá à
responsabilidade uma dimensão comunitária, “já que cada um, na singularidade do
agir, participa de uma tarefa que a todos respeita”.899
Sob uma lógica alargada, e partindo da linha de entendimento de Hans
Jonas em sua obra intitulada O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a
civilização tecnológica,900 a responsabilidade é um princípio estruturante e
direcionador da ação humana, que está imbuído de um dever ético. E a
responsabilidade tem a função de avaliar o custo-benefício do avanço tecnológico e de
minimizar e até mesmo anular os seus riscos.
Nesse diapasão, para Hans Jonas,
“O princípio da responsabilidade tem de ser independente tanto da ideia de
um direito quanto da ideia de uma reciprocidade – de tal modo que não caiba
fazer-se a pergunta brincalhona, inventada em virtude daquela ética: o que o
futuro já fez por mim? Será que ele respeita os meus direitos?”901
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GARCIA, Maria da Glória Dias. O lugar do Direito na protecção do ambiente. In: SOUSA,

Marcelo Rebelo de; GOMES, Carla Amado (Eds). Estudos de Direito do Ambiente e Direito do
Urbanismo. Lisboa, Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, 2011, p. 31.
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2006. (Publicado em alemão em 1979 como Das Prinzip Verantwortung- Versuchi einer Ethic für die
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O fato é que esse princípio reflete também a ideia de que todos têm o dever
de proteger as alternativas formas de saberes de vida. Trata-se de um dever ético pela
“inesgotável diversidade da experiência do mundo”.902

8.5.2 O direito à livre determinação como parte da integridade ecológica
O direito à livre determinação é um direito vocacionado ao “determinismo
ecológico”.903
Ou seja, o contexto ambiental deve estar na essência do direito estudado.
Não é à toa que “os efeitos combinados dos vários fatores de poluição”904 têm dado
origem a violações de direitos humanos internacionalmente reconhecidos.905
O direito à livre determinação tem “um papel útil e justificável na proteção
dos interesses humanos num ambiente seguro e no estabelecimento de um ponto de
encontro entre os movimentos ambientais e de direitos humanos”.906

in search of an ethics for the technological age. Translated by Hans Jonas with the collaboration of
David Herr. Chicago: University of Chicago Press.)
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8.5.2.1 Os povos indígenas e os efeitos dos diversos fatores de poluição

Os efeitos dos diversos fatores de poluição são mais percebidos e sentidos
quando os prejudicados têm um contato íntimo com o meio ambiente.
Dessa forma, os povos indígenas têm sofrido os efeitos dos diversos fatores
de poluição, que são gerados pelas ações humanas, pondo gravemente em risco a sua
própria sobrevivência. Por exemplo, não é à toa que os povos indígenas do Ártico
estão em risco devido ao transporte de longa distância de substâncias bioacumuláveis.
Isso porque eles dependem dos alimentos tradicionais ali encontrados, mas tais
alimentos estão expostos indevidamente a produtos químicos.907
De fato, os efeitos dos diversos fatores de poluição põem potencialmente
em risco o estilo tradicional de vida e a manutenção dos conhecimentos, das inovações
e das práticas tradicionais dos povos indígenas.
Esses povos dependem essencialmente do meio ambiente saudável para
manterem e para reforçarem as suas instituições, as suas culturas e as suas tradições.
Os efeitos dos diversos fatores de poluição, enquanto problemática para
todos, recaem de forma sobrecarregada sobre os povos indígenas, atingindo as suas
gerações presentes e comprometendo a existência das suas futuras gerações.
Isto é, a sobrecarga dos danos ambientais atinge desde o ar que os povos
indígenas respiram até a água que eles bebem. Além de que a sobrecarga dos danos
ambientais afeta significativamente “o estado ecológico, químico e/ou quantitativo
e/ou o potencial ecológico das águas em questão”.908
A sobrecarga dos danos ambientais atinge também os alimentos
tradicionais, e muitas vezes existe uma alta quantidade de produtos químicos
bioacumulados nos peixes. E não se deve esquecer de que a sobrecarga dos danos
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ambientais afeta também o solo, originando um perigo à superfície do solo e à própria
vida dos demais seres vivos.909

8.5.2.2 As emissões de carbono

Apesar de os povos indígenas contribuírem muito pouco com as emissões
de carbono, eles sofrem com os seus efeitos danosos, como as drásticas mudanças
climáticas.
Em contrapartida, eles têm um enorme potencial para implantar medidas de
mitigação e adaptação à variabilidade e a mudanças climáticas.910 Tais medidas são
concebidas com base em seus conhecimentos, suas inovações e suas práticas
tradicionais, que envolvem os seus métodos tradicionais de gestão do fogo e da água,
bem como técnicas florestais e migração sazonal.
Nesse sentido, os povos indígenas desempenham um papel fundamental na
implementação das políticas associadas às temáticas das alterações climáticas. Isso
porque eles podem promover a transição para uma economia de baixo carbono,
contribuindo para assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões
nacionais de gases com efeito de estufa.911
909
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Assim, os povos indígenas vêm demonstrando de forma lenta e gradual o
seu papel fundamental na negociação da Redução das Emissões por Desmatamento e
Degradação Florestal (REDD)912 e da Redução de Emissões por Desmatamento e
Degradação Florestal, Conservação Florestal e Aumento das Reservas Florestais de
Carbono e Gestão Sustentável das Florestas (REDD+).913 Todavia, eles são
“empurrados para o clima”,914 por dependerem integralmente do território e dos bens
ali encontrados.
Por exemplo, desde 1977 os povos Inuit que vivem no Círculo Polar Ártico
e que estão articulados em torno da Conferência Circumpolar Inuit lutam contra as
baixo carbono, gerando riqueza e emprego, contribuindo para o crescimento verde; assegurar uma
trajectória sustentável de redução das emissões nacionais de gases com efeito de estufa (GEE) de
forma a alcançar uma meta -18% a -23% a -40% em 2030 em relação a 2005, garantindo o
cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os
objectivos europeus; e ainda; promover a integração dos objectivos de mitigação nas políticas
sectoriais (mainstreaming).” Ibidem, p. 18.
912
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Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), também chamado de Combatendo a mudança
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drásticas mudanças climáticas, já que tais alterações ameaçam a sua própria
sobrevivência. A verdade é que o Relatório lançado em novembro de 2007 pelo Painel
Intergovernamental sobre Mudanças do Clima deixou claro que os povos indígenas
Inuit são diretamente afetados pelas abruptas alterações climáticas, devido a sua íntima
relação com o meio ambiente. Acontece que os sistemas naturais relacionados com a
neve, o gelo e o solo congelado, inclusive nas regiões de permafrost e rock, são
afetados pelas mudanças na temperatura, ocasionando o alargamento e o aumento dos
lagos, o aumento da instabilidade do solo nas regiões de permafrost e rock, o aumento
das avalanches em regiões de montanha e o aumento das mudanças físicas e biológicas
nos ecossistemas do Ártico.915
Por sua vez, é fundamental relembrar o estudo sobre a governança
responsável da posse da terra, de pescas e de florestas. Isso porque essa governança
contribui como medida ativa em prol do equilíbrio climático. De fato, a governança
responsável da posse da terra, de pescas e de florestas, como medidas de respostas às
alterações climáticas, é emergencial.
Para se ter idéia, conforme estudos realizados por World Resources
Institute,
“(...), casos os povos indígenas não tivessem a garantia de posse sobre suas
áreas florestais, as emissões de CO2 para cada país teria sido muito maior,
cerca de 9% maior por ano na Bolívia, e 3% maior por ano no Brasil e na
Colômbia. Para o Brasil, essa diferença em emissões equivale a 25 a 35%
das emissões de CO2 totais na Bélgica em 2012. Em função desses
benefícios climáticos, o investimento na segurança da posse de áreas
florestais indígenas seria uma ação relativamente econômica que os
governos poderiam tomar para alcançar os objetivos de redução de emissões
(...).”916
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Da mesma forma, a partilha de benefícios no regime do clima vem
ganhando notoriedade como um meio para compensar os povos que vivem nas
florestas e contribuem com os seus meios tradicionais de mitigação e de adaptação às
mudanças climáticas.917 Para a Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e
Serviços Ecossistêmicos (IPBES),918 o sistema de conhecimentos tradicionais dos
povos indígenas constitui uma parte importante dos serviços naturais, que incluem:
sequestro de carbono (REDD e REDD+);919 gestão de áreas florestais e de bacias
hidrográficas; extração de forma sustentada de produtos da floresta, como borracha,
frutas e nozes; e redução ou eliminação de uso de fogo na preparação da terra.
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Figura 9 – Mind map – referência da repartição de benefícios e mudanças climáticas920

No que diz respeito ao desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas, é importante aqui relembrar que os atores
do plano de desenvolvimento ecoculturalmente adequado devem levar em conta a
promoção de uma gestão sustentável dos territórios dos povos indígenas de modo a
garantir que as funções ecológicas, sociais, culturais e econômicas que esse território
assegura contribuam sensivelmente para a qualidade de vida dos povos que ali vivem e
para o desenvolvimento turístico.
8.5.2.3 Os riscos tecnológicos graves

Os povos indígenas são afetados pelos riscos tecnológicos graves e,
consequentemente, estão expostos ao perigo.921 Por conta disso, na maioria das vezes,
esses povos são forçados a sair em definitivo de seus territórios para evitar a exposição
às fontes de riscos graves.

920
921

Ibidem.
De acordo com o artigo 3º, n. 7, da Diretiva 96/82, de dezembro de 1996, da Europa, denominada

de Seveso II, “risco” é “a probabilidade de que um efeito específico ocorra dentro de um período
determinado ou em circustâncias determinadas”. Já “perigo” é “a propriedade intrínseca de uma
substância perigosa ou de uma situação física de poder provocar danos à saúde humana e/ou
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Em todo o globo, os povos indígenas são atingidos pelos riscos
tecnológicos graves. Esses riscos são gerados pela falta de uma melhor
compatibilização entre os interesses ecológicos e os não ecológicos.922
Por exemplo, os povos indígenas são intensamente afetados pela
implantação de grandes hidroelétricas. E, na maioria das vezes, eles são retirados de
seus territórios em razão do represamento de áreas, perdendo permanentemente os seus
bens tradicionais, como fontes de alimentos. Estima-se que, em escala global, mais de
80 milhões de pessoas já foram deslocadas devido à construção de barragens,
aumentando o empobrecimento das pessoas afetadas. Os povos indígenas dos países
amazônicos923 têm suportado os danos sociais, econômicos, ambientais e culturais que
foram gerados pela implantação de grandes hidroelétricas. Só na Amazônia brasileira,
mais de 10.000 km² já foram inundados e mais de 60 grandes hidroelétricas estão em
fase de planejamento, visando rios de extrema relevância para o planeta.924
Ainda nesse contexto, a construção de barragens traz um elevado custo
ambiental, pois esse tipo de construção bloqueia a migração de peixes, ocasionando o
esgotamento do oxigênio dos rios e interferindo nos gatilhos biológicos que
direcionam os peixes. Além disso, existem estudos que constataram que a construção
de barragens é responsável por 4% de toda a alteração climática produzida pela ação
humana, o que equivale ao impacto da aviação sobre o clima.925
Sob outro ângulo de análise, os povos indígenas são ainda afetados, por
exemplo, pela extração de minérios. No norte da Austrália, desde 1981, os povos
Mirarr lutam contra a mineração de urânio na região. No entanto, o urânio é
legalmente propriedade do Estado australiano e gera crescimento econômico. O fato é
922
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que, em 2009, constatou-se que seis milhões de litros de águas contaminadas foram
direcionadas para o Parque Nacional de Kakadu,926 sendo que neste parque existe uma
enorme quantidade de áreas habitadas por povos indígenas, incluindo artes rupestres
tradicionais, e abrigos ou locais cerimoniais tradicionais.927
Posto isto, há necessidade de uma melhor gestão dos riscos tecnológicos
graves por meio de estratégias institucionais e mecanismos científicos, aliados a meios
tradicionais, para uma melhor estratégia de prevenção, mitigação e preparação. Nesse
sentido, no âmbito europeu, desde 1987, o Conselho da Europa tem um papel
imprescindível na promoção da prevenção de riscos graves. Na décima segunda
conferência ministerial, realizada em Saint Petersburgo, em 2010, elaboraram-se
alguns princípios éticos na redução de riscos de desastres tecnológicos e naturais,
quais sejam:
“(1) qualquer ação de prevenção e redução de riscos não pode comprometer
princípios de direitos humanos; (2) promover abordagens ecossistêmicas
para a redução dos riscos de desastres, complementadas por medidas de
engenharia tradicional; (3) elaborar diretrizes gerais e um conjunto de
instrumentos práticos que possam atender as necessidades das pessoas
afetadas; (4) sensibilização das gerações mais jovens, por meio da educação
de riscos.”928

Em todo caso, concorda-se inteiramente com Catherine O’Neill sobre a
necessidade de medidas de prevenção de riscos distintas. Para ela, as

“medidas de prevenção de riscos distintas são ações estratégicas destinadas a
controlar os riscos tecnológicos que afetam direta, indireta, mediata ou
imediatamente os povos indígenas. Os povos indígenas deveriam ser
avisados ou aconselhados a tomar certas medidas, tais como: não ingerir
926
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determinados alimentos, dada a presença de uma contaminante; a ingerir
água em grande quantidade e a ficar em suas moradas nos dias de alerta de
ozônio; tomar medicamentos, como medidas profiláticas e/ou medidas de
combate às doenças graves.”929

Em vez de expor os povos indígenas às fontes de riscos e onerá-los, as
medidas de prevenção de riscos distintas são instrumentos a serviço do bem viver
desses povos.

8.6 O direito à livre determinação e o desenvolvimento socioeconômico por meio
do turismo nos territórios dos povos indígenas

Com o percurso feito pelo estudo do direito à livre determinação como
direito alicerce do bem viver dos povos indígenas e pelo regime jurídico internacional
de proteção dos direitos dos povos indígenas pensa-se, só agora, ser o momento de
responder ao questionamento já lançado no presente estudo, qual seja: será que, de
fato, o desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas, sob as vestes de um plano ecoculturalmente adequado, salvaguarda o direito
à livre determinação desses povos?
Considerando que “todos os povos têm direito à autodeterminação”,930 os
povos indígenas receptores do turismo, em virtude desse direito, asseguram livremente
seu desenvolvimento social e econômico. Dessa forma, eles têm o direito de escolha
do seu próprio destino. Trata-se “da liberdade de escolha de um povo, da sua forma
política, social e cultural. Ademais, trata-se de uma norma imperativa de Direito
Internacional geral, que não pode ser derrogada por nenhuma outra”.931
929
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socioeconômico por meio do turismo decidir sobre o futuro de seus territórios.
De fato, o turismo nos territórios dos povos indígenas pode ser uma
atividade propulsora de desenvolvimento ecoculturalmente adequado. Acresce-se
ainda que tal desenvolvimento pode contribuir para a proteção, a gestão e o
ordenamento da paisagem cultural dos territórios, bem como para a preservação, o
respeito e o fortalecimento da autenticidade dos bens culturais envolvidos nas práticas
turísticas. Para esse efeito, há necessidade de se utilizarem racionalmente os bens
ecológicos, o que requer o respeito às capacidades de autorregulação e de
autorregeneração dos referidos bens.
Não obstante, o enquadramento jurídico de qualidade consubstancia-se em
três etapas. Tais etapas, conforme já explicadas minuciosamente, são fundamentais
para um plano de desenvolvimento ecoculturalmente adequado que objetiva
salvaguardar o direito à livre determinação desses povos. A operacionalidade do
direito à livre determinação no desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios dos povos indígenas é aferida tanto na promoção de um
desenvolvimento ecoculturalmente adequado como na edificação desse direito como
direito alicerce do bem viver dos povos indígenas. A operacionalidade do referido
direito deve ser orientada, finalmente, pelas potencialidades do princípio do
desenvolvimento sustentável e dos demais princípios jurídicos ecológicos.
Por sua vez, os efeitos negativos deixados pelo “paradigma de
desenvolvimento capital-expansionista”932 são tão impactantes e profundos que, em
932

O termo “paradigma de desenvolvimento capital-expansionista” é utilizado por Boaventura de

Sousa Santos. Trata-se de um paradigma que se ergueu na Era da Modernidade, cujo trajeto histórico
está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento do capitalismo, nos três períodos históricos do
capitalismo. Para Boaventura, o projeto da modernidade está alicerçado no pilar da regulação social e
no pilar da emancipação social. O primeiro período histórico do capitalismo compreende-se como o
início do século XIX, a época do capitalismo liberal, quando o progresso do mercado está em voga,
com o desenvolvimento da industrialização, com o crescimento das cidades comerciais e, por
conseguinte, das novas cidades industriais. O primeiro período histórico do capitalismo é fortemente
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pleno século XXI, abalam toda a humanidade e, de forma sobrecarregada, os povos
indígenas. Por conta disso, deve-se reconhecer as limitações da operacionalidade do
direito à livre determinação no desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios dos povos indígenas.
As limitações estão coadunadas com a ideia de que a modernização
científico-tecnológica espalha hoje, conforme alerta Boaventura de Sousa Santos,

“Na mesma medida em que alastra a sua crise, certificada por aquilo que
parecem ser as suas consequências inevitáveis: o agravamento da injustiça
social através do crescimento imparável e recíproco da concentração da
riqueza e da exclusão social, tanto a nível nacional como a nível mundial; a

marcado pela expressão-símbolo do liberalismo econômico, o “laissez-faire”, que predominou durante
o final do século XIX e o início do século XX. Para Boaventura, nesse período, “a comunidade, que
era em Rousseau uma comunidade concreta de cidadãos tal como a soberania era efetivamente do
povo, reduziu-se a um composto de dois elementos abstratos: a sociedade civil, concebida como
agregação competitiva de interesses particulares, suporte da esfera pública, e o indivíduo, formalmente
livre e igual, suporte da esfera privada e elemento constitutivo básico da sociedade civil”. O segundo
período é marcado essencialmente (1) pela centralização do capital industrial, financeiro e comercial;
(2) pelo desenvolvimento do operariado e a expansão dos sindicatos e das associações patronais; pela
formação do Estado-Providência, com a crescente intervenção do Estado na regulação, na
institucionalização dos conflitos laborais e nas relações sociais. O terceiro período ganhou força nos
anos 1960 e 1970. No campo da regulação, “o princípio do mercado adquiriu pujança sem
precedentes, e tanto que extravasou do econômico e procurou colonizar tanto o princípio do Estado,
como o princípio da comunidade – um processo levado ao extremo pelo credo neoliberal”. Isso porque
o mercado, o Estado e a comunidade parecem incapazes de convergir e assegurar a regulação social,
culminando na luta pela emancipação social: o pilar da emancipação social é formado pela lógica
estético-expressiva da arte e da literatura; pela lógica moral-prática da ética e do Direito; e pela lógica
cognitivo-instrumental da ciência e da técnica. Para se ter ideia, o desenvolvimento científicotecnológico é nulo diante das ameaças nuclear e ecológica, resultantes do “cumprimento excessivo e,
portanto, irracional da racionalidade instrumental da modernidade”. (SANTOS, Boaventura de Sousa.
Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 7. ed. Porto: Afrontamento, 1999, p. 8093).
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devastação ecológica e com ela a destruição da qualidade e mesmo da
sustentabilidade da vida no planeta.”933

Essa modernização trouxe indubitavelmente “um estilo de desenvolvimento
ecologicamente

depredador,

socialmente

perverso,

politicamente

injusto,

culturalmente alienado e eticamente repulsivo”.934
No

entanto,

a

modernização

científico-tecnológica

está

hoje,

paradoxalmente, a contribuir para a construção de um “novo paradigma, o paradigma
de um conhecimento prudente para uma vida decente”.935 A construção desse novo
paradigma é uma necessidade e uma preocupação comum e global.
Enfim, as limitações da operacionalidade do direito à livre determinação
dos povos indígenas no desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo não
privam a necessária concepção de um plano de desenvolvimento ecoculturalmente
adequado. A sua concepção, e as necessárias mudanças dos atores envolvidos nas
práticas turísticas, como atores centrais mais responsáveis, podem contribuir para a
aceitação gradativa de responsabilidade cultural, ecológica e intergeracional pelo bem
viver dos povos indígenas.

933

SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 7.

ed. Porto: Afrontamento, 1999, p. 91
934

GUIMARÃES, Roberto. A ética da sustentabilidade e a formulação de políticas de

desenvolvimento. In: SILVA, Marina (Org.). O desafio da sustentabilidade: um debate socioambiental
no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001, p. 51.
935

SANTOS, Op. cit. p. 91.
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CONCLUSÃO

Levando em conta a linha discursiva apresentada do presente estudo,
acredita-se ter conseguido chegar ao seguinte entendimento: o turismo, como atividade
propulsora de desenvolvimento socioeconômico, ganha renovados contornos, quando
o Direito impõe-se com os seus princípios jurídicos e métodos de análise.
1. O Direito é um mecanismo estruturante e ocupa posição vital, quando se
fomenta uma maneira sustentável de desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas, compatível, ora com o princípio do
desenvolvimento sustentável, ora com o bem viver dos povos afetados.
Como pressuposto para uma proteção consequente e atual dos bens
ecológicos encontrados nos territórios dos povos indígenas e dos bens culturais que
compõem a herança, o legado cultural e os atributos materiais característicos da
paisagem cultural, os instrumentos jurídicos do turismo, que são adotados nas ordens
jurídicas internacionais e nacionais, devem basear-se no princípio do desenvolvimento
sustentável. E esse princípio deverá ser necessariamente densificado por outros
princípios de sustentabilidade, como o da prevenção, o da capacidade de suporte e o do
poluidor pagador.
Por consequência, o legislador internacional e o interno devem rejeitar as
disposições normativas que (ainda) perpetuam a ideia da economia utilitarista. Isso
porque o ser sustentável não é determinado pela lógica de consumo. Ao contrário
disso, as disposições normativas devem essencialmente refletir a ideia de que o
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo, em particular do turismo nos
territórios dos povos indígenas, é mais do que uma alternativa de sobrevivência
material e econômica.
E, por derradeiro, os instrumentos jurídicos do direito do turismo deverão
consagrar disposições normativas que deem cabal operacionalidade aos princípios
jurídicos de sustentabilidade. Isto é, os seus Estados partes e os demais atores-chave
desse tipo de desenvolvimento intervirão no sentido de proteger, gerir e ordenar a
paisagem cultural dos territórios dos povos indígenas. Assim como eles devem
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assegurar a preservação, o respeito e o fortalecimento da autenticidade dos bens
culturais envolvidos nas práticas turísticas.
2. Com o estudo do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios dos povos indígenas, objetivou-se contribuir para a promoção e
desenvolvimento de um novo ramo do Direito, o direito do turismo.
Dessa maneira, defende-se que o direito do turismo tem potencialidades de
ser independente ou autônomo. Isso porque o direito do turismo vê-se diante de
instrumentos jurídicos internacionais, como a Declaração de Manila sobre o Turismo
Mundial, de 10 de outubro de 1980, a Declaração de Manila sobre os Efeitos Sociais
do Turismo, de 22 de maio de 1997, a Carta do Turismo e o Código do Turista, assim
como o Código de Ética Mundial para o Turismo, que recepcionaram uma normativa
complexa e vasta, dando-lhe operacionalidade.
Além disso, ele é composto por um conjunto de instituições e de normas
escritas e não escritas que disciplinam o turismo e regulam as relações jurídicas
oriundas do desenvolvimento da atividade. Esse conjunto de instituições e de normas
escritas e não escritas demonstra a especificidade do objeto de estudo.
Não bastando isso, o direito do turismo tem importância crescente para a
sociedade, uma vez que, ao contrário de temáticas meramente econômicas, ele
apresenta um mundo que contém diversificados assuntos. O direito do turismo, com a
sua dogmática peculiar e específica, objetiva dar respostas a assuntos de importância
planetária, como, por exemplo, a redução da pobreza, a gestão responsável da posse da
terra, da pesca e das florestas, e a proteção ecológica e cultural de áreas sensíveis
(como os territórios dos povos indígenas).
Sendo assim, salienta-se a ideia de que o direito do turismo tem
potencialidades de tratamento jurídico autônomo.
O direito do turismo desenvolve progressivamente as suas vertentes que,
com a necessidade de respeito pelos princípios norteadores de sustentabilidade,
regulam direta ou indiretamente o desenvolvimento de medidas de proteção,
preservação e até mesmo de regeneração dos componentes do meio ambiente do
destino turístico, da qualidade de vida dos seus visitantes e da realização dos direitos e
509

interesses das comunidades anfitriãs do turismo, que envolvem os povos indígenas
interessados e afetados pelas práticas turísticas.
3. O turismo de sol, praia e mar não pode ser (mais) planejado,
desenvolvido e gerido insustentavelmente, o turismo nos territórios dos povos
indígenas também não deve sê-lo, o que requer um plano de desenvolvimento
ecoculturalmente adequado.
Considerando tudo o que foi dito, o plano de desenvolvimento
ecoculturalmente adequado deverá ser amparado por medidas sustentáveis, de gestão e
de controle. Sob um panorama essencialmente jurídico, o plano de desenvolvimento
ecoculturalmente adequado será densificado por um enquadramento jurídico de
qualidade.
Acredita-se que o enquadramento jurídico de qualidade é formado por três
etapas de um plano de desenvolvimento ecoculturalmente adequado. Situando-se agora
em uma abordagem mais restrita do trabalho, as três etapas são os principais passos do
plano que se propôs a defender, a fim de concluir favoravelmente sobre o
desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos
indígenas.
Após o preenchimento do termo de consentimento pelos povos interessados
nesse tipo alternativo de desenvolvimento socioeconômico, defende-se a elaboração de
um quadro jurídico adequado, equilibrado e compatível com o vínculo que estabelece
para a adjudicação de um contrato de serviços turísticos nos territórios de acolhimento
do turismo, como um contrato atípico e com características peculiares de concessão.
Mas, antes do processo de outorga, os povos afetados pelas práticas
turísticas deverão tomar a decisão de autorizar essa adjudicação ou de recusá-la,
devendo inclusive solicitar informações fundamentais e complementares às
autoridades competentes do destino turístico. Esse procedimento tem o objetivo de
assegurar o seu direito à livre determinação, o seu direito de consulta prévia, livre e
informada, o seu direito de participação nas ações de desenvolvimento e os demais
direitos internacionalmente reconhecidos.
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Não bastando isso, as organizações de lideranças dos povos indígenas
deverão elaborar um cronograma, estabelecendo código de conduta que evitem a
sobreposição das atividades turísticas a períodos inconvenientes para as suas
comunidades locais, já que esse tipo de desenvolvimento tem o condão de fomentar as
potencialidades turísticas em prol dos próprios povos afetados pelas atividades e pelos
serviços de turismo. Levando ainda em conta a capacidade de suporte dos bens
ecológicos e culturais ali encontrados, o cronograma contribuirá para prevenir ou, pelo
menos, minorar os pontos fracos e as ameaças do desenvolvimento.
Sob a ótica da responsabilidade de longa duração, os atores-chave deverão
construir o plano de desenvolvimento ecoculturalmente adequado. Por esse motivo, a
adjudicação de concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas
está sujeita, obrigatoriamente, a uma relação jurídica trilateral. Todavia, entende-se
que há outros atores-chave de grande importância, uma vez que muitos outros
participantes podem atingir ou serem atingidos pelo desenvolvimento socioeconômico
por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas. Isso inclui as futuras
gerações, como potenciais afetados.
Se o resultado pretendido é ecoculturalmente adequado, então o plano
desenvolvido deverá respaldar medidas específicas de prevenção de conflitos de
interesses, equilibrando a diversidade de opiniões.
Vê-se, enfim, a premência de assegurar medidas de acesso à informação
ambiental e à participação do público em processos decisórios sobre assuntos
ambientais que abrangem não só o ambiente natural, mas também o ambiente cultural.
Tais medidas deverão ser contextualizadas, mas se entende que a Convenção de
Aarhus e o documento preliminar do instrumento regional sobre o acesso à
informação, à participação pública e à justiça em assuntos ambientais na América
Latina e no Caribe seguem em boa direção, quando defendem que todas as gerações
presentes e futuras têm de viver em um ambiente adequado à saúde e ao bem-estar.
4. A importância visível e, cada vez mais, crescente do turismo para a
economia de muitos países, exercendo inclusive funções de utilidade social e de
utilidade individual, demonstra a necessidade do desenvolvimento de um novo ramo
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do Direito. Sendo assim, é imperioso defender a construção do direito do turismo
como um ramo independente ou autônomo, de forma lenta e progressiva. O direito do
turismo constrói a sua própria autonomia dogmática, fundamentada em um conjunto
de diplomas normativos. E funda-se em um conjunto de princípios norteadores de
sustentabilidade que se volta para a particularidade dos bens, das atividades e dos
serviços do turismo. O direito do turismo preocupa-se com temáticas cruciais para o
mundo. Desse modo, o direito do turismo deve ter como fim último a proteção do
meio ambiente dos destinos turísticos e dos direitos das comunidades receptoras do
turismo, mais do que a simples satisfação dos interesses egoísticos dos turistas e do
mero desenvolvimento econômico.
5. Na ótica do desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo nos
territórios dos povos indígenas, considera-se que o território pode ser compreendido
sob um olhar jurídico-internacional e sob um olhar simbólico-afetivo. Pensando assim,
o amparo jurídico e normativo do turismo nos territórios dos povos indígenas estendese a toda a zona por eles habitada, mais do que àquela formalmente demarcada.
6. As áreas protegidas e ocupadas pelos povos indígenas são, muitas vezes,
exploradas

pelas

atividades

turísticas,

exclusivamente

em

nome

de

um

desenvolvimento socioeconômico mercantilizado por meio do turismo. Esse tipo de
desenvolvimento rejeita a governança tradicional participativa e a governança
tradicional integrada de áreas protegidas. Assim, evidencia-se que o dever jurídico de
proteção sobre as áreas protegidas e ocupadas pelos povos indígenas é uma
problemática latente. Há necessidade de se criarem ações estratégicas jurídicas
específicas que sejam adotadas com vistas a (1) valorizar muito mais a ecologia dos
estilos tradicionais de vida, (2) promover a participação dos povos indígenas e a gestão
integrada, (3) proteger os direitos dos povos indígenas, (4) fomentar a gestão dos bens
ecológicos associada com as práticas dos povos indígenas e (5) reconhecer o direito à
livre determinação desses povos. Em suma, a integridade (social) cultural e a ecológica
das áreas ocupadas pelos povos indígenas dependem dos sistemas de conhecimento e
práticas tradicionais.
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7. Os interesses subjetivos e egoísticos dos turistas não devem ser
considerados mais importantes que o bem viver dos povos indígenas afetados pelas
práticas turísticas. Isso porque os conflitos culturais deverão ser sopesados e resolvidos
de modo a respeitar e favorecer as particularidades dessas comunidades tradicionais. É
fundamental proceder à educação ambiental, ao controle legal e rigoroso de prestação
de serviços turísticos, às proibições voluntárias ou aos pedidos de respeito, o que inclui
a solicitação de limites sobre a utilização dos bens envolvidos e de atividades culturais
e a proibição de entrada em locais sagrados. Trata-se, enfim, de medidas de controle
que estão pautadas em uma perspectiva antecipatória e integrada de um plano de
desenvolvimento ecoculturalmente adequado.
8. O principal ponto forte do desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas é o surgimento de turistas que buscam
bens, atividades e serviços turísticos autênticos ou fidedignos ao local de acolhimento
do turismo. Por outro lado, o principal ponto fraco desse tipo de desenvolvimento é a
supervalorização

do

turismo

como

atividade

particularmente

rentável

economicamente, o que poderá gerar ameaças tendencialmente perigosas, resultantes
de visões estritamente econômicas e antropocêntricas. Não obstante, se gerido de
modo ecoculturalmente adequado, o desenvolvimento socioeconômico por meio do
turismo nos territórios dos povos indígenas pode oportunizar benefícios reais aos
atores-chave envolvidos, principalmente para os povos indígenas receptores do
turismo. Tais benefícios envolvem a proteção, gestão e ordenamento da paisagem
cultural dos territórios dos povos indígenas, assim como a preservação, o respeito e o
fortalecimento da autenticidade dos bens culturais envolvidos nas práticas turísticas.
9. O conceito de desenvolvimento turístico sustentável, cunhado pela
Organização Mundial do Turismo, perpetua a lógica de consumo, segundo a qual o ser
sustentável é determinado exclusivamente pela economia. Por essa visão, os bens
ecológicos e os bens culturais transformam-se, com muita facilidade, em recursos
naturais turísticos e recursos culturais turísticos prontos para serem consumidos. Isso
acontece porque a conservação da natureza e da cultura das comunidades receptoras do
turismo são almejadas em prol de uma viabilidade meramente econômica.
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10. Da necessidade da economia ecológica há um valor econômico para o
uso e um valor econômico para o não uso dos bens ecológicos e culturais
racionalmente utilizados pelo desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios dos povos indígenas. Considera-se obrigatoriamente o valor econômico
ecológico total dos bens envolvidos.
11. O fundamento do desenvolvimento socioeconômico e ecoculturalmente
adequado por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas deve ser amparado
por um plano de desenvolvimento ecoculturalmente adequado que tenha por objetivo
máximo o respeito pela integridade cultural dos bens culturais que compõem o legado
histórico e étnico dos povos receptores do turismo. Além disso, o respeito pela
integridade ecológica das espécies vegetais e dos habitats naturais encontrados nesses
territórios, que incluem ainda a água e o solo. Materialmente, o plano deve atuar na
proteção, gestão e ordenamento da paisagem cultural dos territórios dos povos
indígenas, assim como na preservação, no respeito e no fortalecimento da
autenticidade dos bens culturais envolvidos nas práticas turísticas.
12. O licenciamento ambiental é ponto crucial para esse desenvolvimento
do turismo e um dos desafios para os órgãos públicos é a definição de implantação
para o turismo sustentável das regiões dos povos indígenas, para isto é necessário que
os atores públicos busquem mecanismos de controle da atividade viáveis a região.
Sendo um desses instrumentos a legislação ambiental, mas para executá-la é preciso
fortalecer as instituições, para que estas possam realizar todas as ações educativas e
fiscalizadoras.
13. Dos princípios decorrentes do desenvolvimento sustentável, diretrizes
sobre os objetivos de proteção, gestão e ordenamento da paisagem cultural dos
territórios dos povos indígenas, bem como sobre preservação, respeito e fortalecimento
da autenticidade dos bens culturais envolvidos nas práticas turísticas. O princípio do
desenvolvimento sustentável estrutura o desenvolvimento socioeconômico por meio
do turismo nos territórios dos povos indígenas. Ou melhor, esse princípio impõe a
adoção de um instituto jurídico equilibrado e adequado para a proteção do ambiente
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natural e cultural receptor do turismo: o contrato de concessão de serviços turísticos
nos territórios dos povos indígenas.
Na sua atuação diacrônica, o princípio do desenvolvimento sustentável
obriga os atores-chave desse tipo alternativo de desenvolvimento a escolherem as
melhores técnicas para gerir os bens envolvidos nas práticas turísticas, com vistas à
proteção também das gerações futuras dos povos indígenas.
Na sua atuação sincrônica, o princípio do desenvolvimento sustentável
obriga uma tomada de posição dos atores-chave, quanto ao desenvolvimento
ecoculturalmente adequado, que reflete, concomitantemente, na adoção de outros
princípios de sustentabilidade, também denominados de princípios jurídicos
ecológicos complementares, como os princípios da prevenção, da capacidade de
suporte e do poluidor pagador.
- O princípio da prevenção reclama a prevalência da prevenção de danos ao
ambiente natural de acolhimento do turismo nos territórios dos povos indígenas, assim
como de danos ou desequilíbrios negativos e perturbadores ao ambiente cultural.
- O princípio da capacidade de suporte conduz à fixação de limites fáticos
sobre o direito ao desenvolvimento por meio do turismo. Esse princípio não deixa de
impor também limites jurídicos, já que o princípio do desenvolvimento sustentável
deve ser aplicado de boa-fé pelos atores envolvidos nesse tipo de desenvolvimento.
- O princípio do poluidor pagador conduz o prestador de serviços turísticos
(empresa privada de turismo) a decisões ecológicas e culturalmente ótimas diante da
prestação de serviços e atividades.
13.1. Na atuação procedimental, o princípio do desenvolvimento
sustentável obriga os atores a escolherem medidas de acesso à informação ambiental
(natural e cultural) e à participação do público nos processos decisórios sobre assuntos
ambientais. Por meio dessa atuação, a participação dos povos indígenas nos processos
decisórios sobre assuntos de desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo
nos territórios dos povos indígenas é precondição para um desenvolvimento
ecoculturalmente adequado.
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13.2. Na atuação material, o princípio do desenvolvimento sustentável
comporta, renovadamente, sete enfoques: o enfoque ambiental, o enfoque social, o
enfoque econômico, o enfoque ecológico, o enfoque espacial, o enfoque cultural e o
enfoque político. Esses enfoques possibilitam um desenvolvimento socioeconômico
por meio do turismo que reflita as preocupações e os interesses de bem viver dos
povos locais.
13.3. A concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas
é um instrumento de abertura a diferentes modos de gestão. Assim, os povos indígenas
interessados no desenvolvimento socioeconômico por meio do turismo são partes
envolvidas no contrato de concessão de serviços turísticos em seu território. Justificase uma parceria entre o poder público, os povos indígenas e a iniciativa privada de
turismo (partes contratantes do contrato de concessão). Portanto, a adjudicação de
concessão nos territórios dos povos indígenas está sujeita a uma relação jurídica
trilateral.
Os povos indígenas prestam serviços tradicionais-autônomos, mas esses
serviços não se desenvolvem no âmbito de um contrato de trabalho, nem, muito
menos, estão sujeitos aos indícios de subordinação jurídica como a sujeição a horário
de prestação de trabalho. Isto é, os povos receptores do turismo são gestores do seu
tempo de serviço. Não bastando isso, as formas convencionais de remuneração do
trabalho são rejeitadas diante dos serviços tradicionais-autônomos e, por
consequência, defende-se a criação de um Fundo Comunitário e Local para o
Desenvolvimento Socioeconômico por meio do Turismo nos Territórios dos Povos
Indígenas (FCLDT). Ao contrário dos serviços turísticos outorgados à empresa de
turismo, os serviços tradicionais-autônomos são prestados independentemente e sem
interferências de terceiros.
14. O seguro obrigatório de responsabilidade civil por ações ou omissões
derivadas da prestação de serviços tradicionais-autônomos é formado por um contrato
por meio do qual a Administração Pública concedente, e a empresa turística de
prestação de serviços turísticos delega a responsabilidade civil dos segurados, que são
os povos indígenas receptores do turismo, para uma empresa seguradora. Essa empresa
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tem o dever de pagar a indenização eventualmente devida, em troca de um pagamento
ou de um prêmio coberto pelos tomadores do seguro.
Sob a lógica de uma relação jurídica trilateral, a Administração Pública
exerce papéis renovados, como o de condicionar, coordenar e disciplinar
normativamente os serviços prestados pela empresa turística concessionária. Trata-se
de uma administração por consenso.
A adjudicação do contrato de concessão de serviços turísticos em territórios
dos povos indígenas será formalizada pelo ente estatal, tão somente, se os povos
indígenas interessados nesse tipo alternativo de desenvolvimento a autorizarem por
meio do termo de consentimento.
A concessão nos territórios dos povos indígenas tem por base ainda o
compartilhamento de riscos entre o poder concedente e a concessionária. Desse modo,
o risco deve ser objetivamente repartido entre o ente público e a empresa turística
privada, com vistas a ratificar o ajuste consensual entre as partes.
Há, no mínimo, interesses trilaterais, quais sejam dos povos indígenas, da
Administração Pública e da empresa turística privada no desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo nos territórios dos povos indígenas. Todavia,
muitos outros atores são afetados e possuem múltiplos interesses, incluindo as
instituições internacionais – em especial a OMT –, as organizações não
governamentais, as instituições internacionais de financiamento, as agências de
assistência ao desenvolvimento, a imprensa – em particular a imprensa turística
especializada –, as instituições de ensino e pesquisa, e os demais cidadãos.
15. Quanto ao contrato de concessão especificamente, entende-se que todas
as questões determinantes para a prestação de serviços devam constar do planejamento
prévio divulgado aos concorrentes na licitação a fim de permitir aos concessionários a
adoção de cautelas para evitar os prejuízos decorrentes dos riscos (a contratação de
seguro, por exemplo) e seus valores, que passam a integrar a proposta apresentada e,
consequentemente, as cláusulas contratuais, incluindo aí o termo de consentimento
prévio, bem como todas as exigências dos povos indígenas, a fim de preservar a sua
livre determinação.
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16. Sabe-se que no contrato de concessão de serviços turísticos nos
territórios dos povos indígenas, o equilíbrio econômico-financeiro tem sua importância
no olhar para o turismo, em especial nessas comunidades, onde os vínculos sociais e a
relação com o meio ambiente são ligados à cultura e identidade do povo. O controle de
órgão públicos deve ser respeitado e práticas éticas de operadoras e turistas observadas
dentro dos territórios dos povos indígenas, deixando claro para todos os envolvidos as
expectativas e necessidades da comunidade local.
Para a consolidação do turismo, o planejamento e a gestão dos povos
indígenas em seus territórios são essenciais para a correta aplicabilidade de seus
conhecimentos culturais, geográficos, gastronômicos e outros. Dessa forma, os povos
indígenas iriam beneficiar em proveito próprio do desenvolvimento socioeconômico
por meio do turismo, como fonte alternativa de desenvolvimento, a partir do seu modo
de vida, estando seu diferencial na essência, na autenticidade e no contexto em que
serão planejados e desenvolvidos. Isso leva a refletir como uma atividade turística
pode ser bem aproveitada pelos povos indígenas, sem que percam o respeito com o ser
étnico. Os povos afirmando seus valores étnicos e culturais, sem descaracterizar o
caráter do coletivo étnico.
Sendo assim, no caso específico do equilíbrio econômico-financeiro no
contrato de concessão de serviços turísticos nos territórios dos povos indígenas, o
aumento do retorno esperado da concessão, em razão do incremento na prestação do
serviço, justifica uma ampliação na aleatoriedade de sua prestação. Sendo assim,
admite-se que o concessionário esteja sujeito a riscos maiores do que os
tradicionalmente aceitos pela doutrina, tendo, como contrapartida, uma possibilidade
de lucros maiores do que os obtidos com os modelos tradicionais de precificação da
concessão.
A ampliação da aleatoriedade exige que se facultem ao concessionário as
escolhas sobre os meios de execução da prestação do serviço, sob a análise e ditames
da Administração e dos povos indígenas. A fixação da tarifa nessa nova base
pressupõe a aptidão do concessionário para prospectar os meios mais eficazes para a
prestação do serviço: diminuindo custos, aumentando lucros e mantendo a prestação
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do serviço de forma sustentável, nos termos da lei e planejamento prévio que compõe
o contrato.
A Administração Pública deve controlar o atingimento dos fins
contratualmente previstos e dos legalmente impostos.
Aumentando-se o campo de escolhas do concessionário em relação aos
meios, permitindo que ele adote as providências mais eficazes à obtenção de serviços
de qualidade, a aleatoriedade pode ser incrementada. Nessa perspectiva, transfere-se
ao agente econômico executor a decisão sobre os meios mais rentáveis,
correspondendo a esse bônus, o ônus decorrente da majoração da aleatoriedade,
estando a decisão do agente econômico executor, evidentemente, vinculada ao
planejamento prévio e termos do contrato. Exemplo desse modelo tarifário é o price
cap.
A adoção desse modelo inova a configuração da equação econômicofinanceira dos contratos de concessão, passando da concepção clássica de equilíbrio
econômico-financeiro como uma relação estática entre encargos e vantagens para um
liame dinâmico, no qual se admite a utilização de variáveis previamente conhecidas,
mas determináveis durante a execução do acordo.
Nesse caso, a equação econômico-financeira é definida pelos contratantes
quando da celebração do contrato, admitindo-se, por disposição expressa, que seu
valor (resultado) possa variar durante a execução do acordo, desde que essa variação
ocorra, sem que haja alteração nas cláusulas contratuais ou nas condições aceitas para
a sua execução. Ou seja, tal variação deve estar em consonância com a governança
tradicional.
A adoção da tarifa pelo price cap não constitui burla às garantias do
concessionário. Ela pode ser adotada pelas partes contratantes em harmonia com os
preceitos constitucionais e legais. Para esse fim, a Administração Pública deverá fazer
constar do edital a utilização desse sistema tarifário. Os interessados formularão suas
propostas sabendo, de antemão, que a remuneração do vencedor será apurada de
acordo com esse sistema. A sistemática também não confronta com a disposição do
artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, no sistema brasileiro, porquanto as
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condições de pagamento refletirão as condições efetivas da proposta. Nesse caso, não é
o valor resultante da equação encargos e vantagens que é mantido, mas a própria
equação em si, introduzindo-se na relação elementos que permitem a interiorização no
contrato, de elementos a ele externos, de forma consentida e controlada, atendendo aos
anseios dos envolvidos, em especial, os povos indígenas.
17. Sob a lógica da Convenção de Aarhus e do documento preliminar do
instrumento regional sobre acesso à informação, à participação pública e à justiça em
assuntos ambientais na América Latina e no Caribe, o desenvolvimento
ecoculturalmente adequado conduz à abordagem informada e participada em todas as
fases de tomadas de decisões.
Os povos indígenas receptores do turismo devem ser informados de forma
adequada, atempada e efetiva em todas as fases decorrentes de planos, programas e
ações que abordem o papel das comunidades locais na preservação de áreas sensíveis.
Isso porque os seus sistemas tradicionais devem ser bem aproveitados, contribuindo
para a gestão em longo prazo, a equidade e a sustentabilidade.
O acesso à informação e à participação são ferramentas indispensáveis para
a gestão sustentável dos territórios dos povos indígenas. Esses acessos possibilitam o
reconhecimento e a promoção do direito à livre determinação dos povos, sob a
compreensão do nível interno.
A preservação dos bens ecológicos e dos bens culturais deve ser
considerada conjuntamente com as responsabilidades de fazer e de não fazer. E a
adoção de medidas de acesso à informação ambiental e à participação dos povos
indígenas nos processos de tomadas de decisões em assuntos ambientais conduz à
cogestão.
18. Sob à luz da Convenção n. 169 da OIT e da Declaração sobre os
Direitos dos Povos Indígenas, o direito à livre determinação dos povos indígenas é um
direito juridicamente instituído (implícita ou explicitamente) em âmbito internacional.
O estatuto dos direitos humanos dos povos indígenas ganha renovados contornos
quando se reconhece, protege e promove o direito à livre determinação. Isso porque
esse direito é o direito alicerce do bem viver dos povos indígenas. Particularmente, o
520

direito à livre determinação exerce uma função essencial no desenvolvimento
socioeconômico por meio do turismo, que é a proteção da liberdade e da integridade
física, mental, cultural e ecológica dos povos indígenas.
19. Conclui-se que há necessidade de identificar, valorar e dar importância
aos conhecimentos, às inovações e às práticas tradicionais dos povos indígenas. Para
esse efeito, a ética da responsabilidade deve se sobrepor à ética utilitarista.
20. Finaliza-se que os contextos ambiental e cultural devem estar na
essência do direito à livre determinação, sob a compreensão do nível interno. A
preocupação com a proteção do direito à livre determinação dos povos indígenas e a
preocupação com a proteção do ambiente influenciam-se e complementam-se
mutuamente, para o desenvolvimento ecoculturalmene adequado.
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ANEXOS

DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DOS POVOS
INDÍGENAS

A Assembléia Geral,

Guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e pela
boa-fé no cumprimento das obrigações assumidas pelos Estados de acordo com a
Carta,
Afirmando que os povos indígenas são iguais a todos os demais povos e
reconhecendo ao mesmo tempo o direito de todos os povos a serem diferentes, a se
considerarem diferentes e a serem respeitados como tais,
Afirmando também que todos os povos contribuem para a diversidade e a
riqueza das civilizações e culturas, que constituem patrimônio comum da humanidade,
Afirmando ainda que todas as doutrinas, políticas e práticas baseadas na
superioridade de determinados povos ou indivíduos, ou que a defendem alegando
razões de origem nacional ou diferenças raciais, religiosas, étnicas ou culturais, são
racistas, cientificamente falsas, juridicamente inválidas, moralmente condenáveis e
socialmente injustas,
Reafirmando que, no exercício de seus direitos, os povos indígenas devem
ser livres de toda forma de discriminação,
Preocupada com o fato de os povos indígenas terem sofrido injustiças
históricas como resultado, entre outras coisas, da colonização e da subtração de suas
terras, territórios e recursos, o que lhes tem impedido de exercer, em especial, seu
direito ao desenvolvimento, em conformidade com suas próprias necessidades e
interesses,
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Reconhecendo a necessidade urgente de respeitar e promover os direitos
intrínsecos dos povos indígenas, que derivam de suas estruturas políticas, econômicas
e sociais e de suas culturas, de suas tradições espirituais, de sua história e de sua
concepção da vida, especialmente os direitos às suas terras, territórios e recursos,
Reconhecendo também a necessidade urgente de respeitar e promover os
direitos dos povos indígenas afirmados em tratados, acordos e outros arranjos
construtivos com os Estados,
Celebrando o fato de os povos indígenas estarem organizando-se para
promover seu desenvolvimento político, econômico, social e cultural, e para pôr fim a
todas as formas de discriminação e de opressão, onde quer que ocorram,
Convencida de que o controle, pelos povos indígenas, dos acontecimentos
que os afetam e as suas terras, territórios e recursos lhes permitirá manter e reforçar
suas instituições, culturas e tradições e promover seu desenvolvimento de acordo com
suas aspirações e necessidades,
Reconhecendo que o respeito aos conhecimentos, às culturas e às práticas
tradicionais indígenas contribui para o desenvolvimento sustentável e eqüitativo e para
a gestão adequada do meio ambiente,
Enfatizando a contribuição da desmilitarização das terras e territórios dos
povos indígenas para a paz, o progresso e o desenvolvimento econômico e social, a
compreensão e as relações de amizade entre as nações e os povos do mundo,
Reconhecendo, em particular, o direito das famílias e comunidades
indígenas a continuarem compartilhando a responsabilidade pela formação, a educação
e o bem-estar dos seus filhos, em conformidade com os direitos da criança,
Considerando que os direitos afirmados nos tratados, acordos e outros
arranjos construtivos entre os Estados e os povos indígenas são, em algumas situações,
assuntos de preocupação, interesse e responsabilidade internacional, e têm caráter
internacional,
Considerando também que os tratados, acordos e demais arranjos
construtivos, e as relações que estes representam, servem de base para o fortalecimento
da associação entre os povos indígenas e os Estados,
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Reconhecendo que a Carta das Nações Unidas, o Pacto Internacional de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais1 e o Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos1, assim como a Declaração e o Programa de Ação de Viena2 afirmam a
importância fundamental do direito de todos os povos à autodeterminação, em virtude
do qual estes determinam livremente sua condição política e buscam livremente seu
desenvolvimento econômico, social e cultural,
Tendo em mente que nada do disposto na presente Declaração poderá ser
utilizado para negar a povo algum seu direito à autodeterminação, exercido em
conformidade com o direito internacional,
Convencida de que o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas na
presente Declaração fomentará relações harmoniosas e de cooperação entre os Estados
e os povos indígenas, baseadas nos princípios da justiça, da democracia, do respeito
aos direitos humanos, da não-discriminação e da boa-fé,
Incentivando os Estados a cumprirem e aplicarem eficazmente todas as suas
obrigações para com os povos indígenas resultantes dos instrumentos internacionais,
em particular as relativas aos direitos humanos, em consulta e cooperação com os
povos interessados,
Enfatizando que corresponde às Nações Unidas desempenhar um papel
importante e contínuo de promoção e proteção dos direitos dos povos indígenas,
Considerando que a presente Declaração constitui um novo passo
importante para o reconhecimento, a promoção e a proteção dos direitos e das
liberdades dos povos indígenas e para o desenvolvimento de atividades pertinentes ao
sistema das Nações Unidas nessa área,
Reconhecendo e reafirmando que os indivíduos indígenas têm direito, sem
discriminação, a todos os direitos humanos reconhecidos no direito internacional, e
que os povos indígenas possuem direitos coletivos que são indispensáveis para sua
existência, bem-estar e desenvolvimento integral como povos,
Reconhecendo também que a situação dos povos indígenas varia conforme
as regiões e os países e que se deve levar em conta o significado das particularidades
nacionais e regionais e das diversas tradições históricas e culturais,
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Proclama solenemente a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos
dos Povos Indígenas, cujo texto figura à continuação, como ideal comum que deve ser
perseguido em um espírito de solidariedade e de respeito mútuo:

Artigo 1

Os indígenas têm direito, a título coletivo ou individual, ao pleno desfrute
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos pela Carta das
Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos3 e o direito
internacional dos direitos humanos.

Artigo 2

Os povos e pessoas indígenas são livres e iguais a todos os demais povos e
indivíduos e têm o direito de não serem submetidos a nenhuma forma de discriminação
no exercício de seus direitos, que esteja fundada, em particular, em sua origem ou
identidade indígena.

Artigo 3

Os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em virtude desse
direito determinam livremente sua condição política e buscam livremente seu
desenvolvimento econômico, social e cultural.

Artigo 4

Os povos indígenas, no exercício do seu direito à autodeterminação, têm
direito à autonomia ou ao autogoverno nas questões relacionadas a seus assuntos
internos e locais, assim como a disporem dos meios para financiar suas funções
autônomas.
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Artigo 5

Os povos indígenas têm o direito de conservar e reforçar suas próprias
instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais, mantendo ao mesmo
tempo seu direito de participar plenamente, caso o desejem, da vida política,
econômica, social e cultural do Estado.

Artigo 6

Todo indígena tem direito a uma nacionalidade.

Artigo 7

1. Os indígenas têm direito à vida, à integridade física e mental, à liberdade
e à segurança pessoal.
2. Os povos indígenas têm o direito coletivo de viver em liberdade, paz e
segurança, como povos distintos, e não serão submetidos a qualquer ato de genocídio
ou a qualquer outro ato de violência, incluída a transferência forçada de crianças do
grupo para outro grupo.

Artigo 8

1. Os povos e pessoas indígenas têm direito a não sofrer assimilação
forçada ou a destruição de sua cultura.
2. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para a prevenção e a
reparação de:
a) Todo ato que tenha por objetivo ou conseqüência privar os povos e as
pessoas indígenas de sua integridade como povos distintos, ou de seus valores
culturais ou de sua identidade étnica;
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b) Todo ato que tenha por objetivo ou conseqüência subtrair-lhes suas
terras, territórios ou recursos.
c) Toda forma de transferência forçada de população que tenha por objetivo
ou conseqüência a violação ou a diminuição de qualquer dos seus direitos.
d) Toda forma de assimilação ou integração forçadas.
e) Toda forma de propaganda que tenha por finalidade promover ou incitar
a discriminação racial ou étnica dirigida contra eles.

Artigo 9

Os povos e pessoas indígenas têm o direito de pertencerem a uma
comunidade ou nação indígena, em conformidade com as tradições e costumes da
comunidade ou nação em questão. Nenhum tipo de discriminação poderá resultar do
exercício desse direito.

Artigo 10

Os povos indígenas não serão removidos à força de suas terras ou
territórios. Nenhum traslado se realizará sem o consentimento livre, prévio e
informado dos povos indígenas interessados e sem um acordo prévio sobre uma
indenização justa e eqüitativa e, sempre que possível, com a opção do regresso.

Artigo 11

1. Os povos indígenas têm o direito de praticar e revitalizar suas tradições e
costumes culturais. Isso inclui o direito de manter, proteger e desenvolver as
manifestações passadas, presentes e futuras de suas culturas, tais como sítios
arqueológicos e históricos, utensílios, desenhos, cerimônias, tecnologias, artes visuais
e interpretativas e literaturas.
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2. Os Estados proporcionarão reparação por meio de mecanismos eficazes,
que poderão incluir a restituição, estabelecidos conjuntamente com os povos
indígenas, em relação aos bens culturais, intelectuais, religiosos e espirituais de que
tenham sido privados sem o seu consentimento livre, prévio e informado, ou em
violação às suas leis, tradições e costumes.

Artigo 12

1. Os povos indígenas têm o direito de manifestar, praticar, desenvolver e
ensinar suas tradições, costumes e cerimônias espirituais e religiosas; de manter e
proteger seus lugares religiosos e culturais e de ter acesso a estes de forma privada; de
utilizar e dispor de seus objetos de culto e de obter a repatriação de seus restos
humanos.
2. Os Estados procurarão facilitar o acesso e/ou a repatriação de objetos de
culto e restos humanos que possuam, mediante mecanismos justos, transparentes e
eficazes, estabelecidos conjuntamente com os povos indígenas interessados.

Artigo 13

1. Os povos indígenas têm o direito de revitalizar, utilizar, desenvolver e
transmitir às gerações futuras suas histórias, idiomas, tradições orais, filosofias,
sistemas de escrita e literaturas, e de atribuir nomes às suas comunidades, lugares e
pessoas e de mantê-los.
2. Os Estados adotarão medidas eficazes para garantir a proteção desse
direito e também para assegurar que os povos indígenas possam entender e ser
entendidos em atos políticos, jurídicos e administrativos, proporcionando para isso,
quando necessário, serviços de interpretação ou outros meios adequados.
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Artigo 14

1. Os povos indígenas têm o direito de estabelecer e controlar seus sistemas
e instituições educativos, que ofereçam educação em seus próprios idiomas, em
consonância com seus métodos culturais de ensino e de aprendizagem.
2. Os indígenas, em particular as crianças, têm direito a todos os níveis e
formas de educação do Estado, sem discriminação.
3. Os Estados adotarão medidas eficazes, junto com os povos indígenas,
para que os indígenas, em particular as crianças, inclusive as que vivem fora de suas
comunidades, tenham acesso, quando possível, à educação em sua própria cultura e em
seu próprio idioma.

Artigo 15

1. Os povos indígenas têm direito a que a dignidade e a diversidade de suas
culturas, tradições, histórias e aspirações sejam devidamente refletidas na educação
pública e nos meios de informação públicos.
2. Os Estados adotarão medidas eficazes, em consulta e cooperação com os
povos indígenas interessados, para combater o preconceito e eliminar a discriminação,
e para promover a tolerância, a compreensão e as boas relações entre os povos
indígenas e todos os demais setores da sociedade.

Artigo 16

1. Os povos indígenas têm o direito de estabelecer seus próprios meios de
informação, em seus próprios idiomas, e de ter acesso a todos os demais meios de
informação não indígenas, sem qualquer discriminação.
2. Os Estados adotarão medidas eficazes para assegurar que os meios de
informação públicos reflitam adequadamente a diversidade cultural indígena. Os
Estados, sem prejuízo da obrigação de assegurar plenamente a liberdade de expressão,
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deverão incentivar os meios de comunicação privados a refletirem adequadamente a
diversidade cultural indígena.

Artigo 17

1. Os indivíduos e povos indígenas têm o direito de desfrutar plenamente de
todos os direitos estabelecidos no direito trabalhista internacional e nacional aplicável.
2. Os Estados, em consulta e cooperação com os povos indígenas, adotarão
medidas específicas para proteger as crianças indígenas contra a exploração econômica
e contra todo trabalho que possa ser perigoso ou interferir na educação da criança, ou
que possa ser prejudicial à saúde ou ao desenvolvimento físico, mental, espiritual,
moral ou social da criança, tendo em conta sua especial vulnerabilidade e a
importância da educação para o pleno exercício dos seus direitos.
3. As pessoas indígenas têm o direito de não serem submetidas a condições
discriminatórias de trabalho, especialmente em matéria de emprego ou de
remuneração.

Artigo 18

Os povos indígenas têm o direito de participar da tomada de decisões sobre
questões que afetem seus direitos, por meio de representantes por eles eleitos de
acordo com seus próprios procedimentos, assim como de manter e desenvolver suas
próprias instituições de tomada de decisões.

Artigo 19

Os Estados consultarão e cooperarão de boa-fé com os povos indígenas
interessados, por meio de suas instituições representativas, a fim de obter seu
consentimento livre, prévio e informado antes de adotar e aplicar medidas legislativas
e administrativas que os afetem.
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Artigo 20

1. Os povos indígenas têm o direito de manter e desenvolver seus sistemas
ou instituições políticas, econômicas e sociais, de que lhes seja assegurado o desfrute
de seus próprios meios de subsistência e desenvolvimento e de dedicar-se livremente a
todas as suas atividades econômicas, tradicionais e de outro tipo.
2. Os povos indígenas privados de seus meios de subsistência e
desenvolvimento têm direito a uma reparação justa e eqüitativa.

Artigo 21

1. Os povos indígenas têm direito, sem qualquer discriminação, à melhora
de suas condições econômicas e sociais, especialmente nas áreas da educação,
emprego, capacitação e reconversão profissionais, habitação, saneamento, saúde e
seguridade social.
2. Os Estados adotarão medidas eficazes e, quando couber, medidas
especiais para assegurar a melhora contínua das condições econômicas e sociais dos
povos indígenas. Particular atenção será prestada aos direitos e às necessidades
especiais de idosos, mulheres, jovens, crianças e portadores de deficiência indígenas.

Artigo 22

1. Particular atenção será prestada aos direitos e às necessidades especiais
de idosos, mulheres, jovens, crianças e portadores de deficiência indígenas na
aplicação da presente Declaração.
2. Os Estados adotarão medidas, junto com os povos indígenas, para
assegurar que as mulheres e as crianças indígenas desfrutem de proteção e de garantias
plenas contra todas as formas de violência e de discriminação.
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Artigo 23

Os povos indígenas têm o direito de determinar e elaborar prioridades e
estratégias para o exercício do seu direito ao desenvolvimento. Em especial, os povos
indígenas têm o direito de participar ativamente da elaboração e da determinação dos
programas de saúde, habitação e demais programas econômicos e sociais que lhes
afetem e, na medida do possível, de administrar esses programas por meio de suas
próprias instituições.

Artigo 24

1. Os povos indígenas têm direito a seus medicamentos tradicionais e a
manter suas práticas de saúde, incluindo a conservação de suas plantas, animais e
minerais de interesse vital do ponto de vista médico. As pessoas indígenas têm
também direito ao acesso, sem qualquer discriminação, a todos os serviços sociais e de
saúde.
2. Os indígenas têm o direito de usufruir, por igual, do mais alto nível
possível de saúde física e mental. Os Estados tomarão as medidas que forem
necessárias para alcançar progressivamente a plena realização deste direito.

Artigo 25

Os povos indígenas têm o direito de manter e de fortalecer sua própria
relação espiritual com as terras, territórios, águas, mares costeiros e outros recursos
que tradicionalmente possuam ou ocupem e utilizem, e de assumir as
responsabilidades que a esse respeito incorrem em relação às gerações futuras.
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Artigo 26

1. Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos que
possuem e ocupam tradicionalmente ou que tenham de outra forma utilizado ou
adquirido.
2. Os povos indígenas têm o direito de possuir, utilizar, desenvolver e
controlar as terras, territórios e recursos que possuem em razão da propriedade
tradicional ou de outra forma tradicional de ocupação ou de utilização, assim como
aqueles que de outra forma tenham adquirido.
3. Os Estados assegurarão reconhecimento e proteção jurídicos a essas
terras, territórios e recursos. Tal reconhecimento respeitará adequadamente os
costumes, as tradições e os regimes de posse da terra dos povos indígenas a que se
refiram.
Artigo 27

Os Estados estabelecerão e aplicarão, em conjunto com os povos indígenas
interessados, um processo eqüitativo, independente, imparcial, aberto e transparente,
no qual sejam devidamente reconhecidas as leis, tradições, costumes e regimes de
posse da terra dos povos indígenas, para reconhecer e adjudicar os direitos dos povos
indígenas sobre suas terras, territórios e recursos, compreendidos aqueles que
tradicionalmente possuem, ocupam ou de outra forma utilizem. Os povos indígenas
terão direito de participar desse processo.

Artigo 28

1. Os povos indígenas têm direito à reparação, por meios que podem incluir
a restituição ou, quando isso não for possível, uma indenização justa, imparcial e
eqüitativa, pelas terras, territórios e recursos que possuíam tradicionalmente ou de
outra forma ocupavam ou utilizavam, e que tenham sido confiscados, tomados,
ocupados, utilizados ou danificados sem seu consentimento livre, prévio e informado.
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2. Salvo se de outro modo livremente decidido pelos povos interessados, a
indenização se fará sob a forma de terras, territórios e recursos de igual qualidade,
extensão e condição jurídica, ou de uma indenização pecuniária ou de qualquer outra
reparação adequada.

Artigo 29

1. Os povos indígenas têm direito à conservação e à proteção do meio
ambiente e da capacidade produtiva de suas terras ou territórios e recursos. Os Estados
deverão estabelecer e executar programas de assistência aos povos indígenas para
assegurar essa conservação e proteção, sem qualquer discriminação.
2. Os Estados adotarão medidas eficazes para garantir que não se
armazenem, nem se eliminem materiais perigosos nas terras ou territórios dos povos
indígenas, sem seu consentimento livre, prévio e informado.
3. Os Estados também adotarão medidas eficazes para garantir, conforme
seja necessário, que programas de vigilância, manutenção e restabelecimento da saúde
dos povos indígenas afetados por esses materiais, elaborados e executados por esses
povos, sejam devidamente aplicados.

Artigo 30

1. Não se desenvolverão atividades militares nas terras ou territórios dos
povos indígenas, a menos que essas atividades sejam justificadas por um interesse
público pertinente ou livremente decididas com os povos indígenas interessados, ou
por estes solicitadas.
2. Os Estados realizarão consultas eficazes com os povos indígenas
interessados, por meio de procedimentos apropriados e, em particular, por intermédio
de suas instituições representativas, antes de utilizar suas terras ou territórios para
atividades militares.
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Artigo 31

1. Os povos indígenas têm o direito de manter, controlar, proteger e
desenvolver seu patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais, suas expressões
culturais tradicionais e as manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas,
compreendidos os recursos humanos e genéticos, as sementes, os medicamentos, o
conhecimento das propriedades da fauna e da flora, as tradições orais, as literaturas, os
desenhos, os esportes e jogos tradicionais e as artes visuais e interpretativas. Também
têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver sua propriedade intelectual
sobre o mencionado patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais e suas
expressões culturais tradicionais.
2. Em conjunto com os povos indígenas, os Estados adotarão medidas
eficazes para reconhecer e proteger o exercício desses direitos.

Artigo 32

1. Os povos indígenas têm o direito de determinar e de elaborar as
prioridades e estratégias para o desenvolvimento ou a utilização de suas terras ou
territórios e outros recursos.
2. Os Estados celebrarão consultas e cooperarão de boa-fé com os povos
indígenas interessados, por meio de suas próprias instituições representativas, a fim de
obter seu consentimento livre e informado antes de aprovar qualquer projeto que afete
suas terras ou territórios e outros recursos, particularmente em relação ao
desenvolvimento, à utilização ou à exploração de recursos minerais, hídricos ou de
outro tipo.
3. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para a reparação justa e
eqüitativa dessas atividades, e serão adotadas medidas apropriadas para mitigar suas
conseqüências nocivas nos planos ambiental, econômico, social, cultural ou espiritual.
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Artigo 33

1. Os povos indígenas têm o direito de determinar sua própria identidade ou
composição conforme seus costumes e tradições. Isso não prejudica o direito dos
indígenas de obterem a cidadania dos Estados onde vivem.
2. Os povos indígenas têm o direito de determinar as estruturas e de eleger a
composição de suas instituições em conformidade com seus próprios procedimentos.

Artigo 34

Os povos indígenas têm o direito de promover, desenvolver e manter suas
estruturas institucionais e seus próprios costumes, espiritualidade, tradições,
procedimentos, práticas e, quando existam, costumes ou sistema jurídicos, em
conformidade com as normas internacionais de direitos humanos.

Artigo 35

Os povos indígenas têm o direito de determinar as responsabilidades dos
indivíduos para com suas comunidades.

Artigo 36

1. Os povos indígenas, em particular os que estão divididos por fronteiras
internacionais, têm o direito de manter e desenvolver contatos, relações e cooperação,
incluindo atividades de caráter espiritual, cultural, político, econômico e social, com
seus próprios membros, assim como com outros povos através das fronteiras.
2. Os Estados, em consulta e cooperação com os povos indígenas, adotarão
medidas eficazes para facilitar o exercício e garantir a aplicação desse direito.
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Artigo 37

1. Os povos indígenas têm o direito de que os tratados, acordos e outros
arranjos construtivos concluídos com os Estados ou seus sucessores sejam
reconhecidos, observados e aplicados e de que os Estados honrem e respeitem esses
tratados, acordos e outros arranjos construtivos.
2. Nada do disposto na presente Declaração será interpretado de forma a
diminuir ou suprimir os direitos dos povos indígenas que figurem em tratados, acordos
e outros arranjos construtivos.

Artigo 38

Os Estados, em consulta e cooperação com os povos indígenas, adotarão as
medidas apropriadas, incluídas medidas legislativas, para alcançar os fins da presente
Declaração.

Artigo 39

Os povos indígenas têm direito a assistência financeira e técnica dos
Estados e por meio da cooperação internacional para o desfrute dos direitos
enunciados na presente Declaração.

Artigo 40

Os povos indígenas têm direito a procedimentos justos e eqüitativos para a
solução de controvérsias com os Estados ou outras partes e a uma decisão rápida sobre
essas controvérsias, assim como a recursos eficazes contra toda violação de seus
direitos individuais e coletivos. Essas decisões tomarão devidamente em consideração
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os costumes, as tradições, as normas e os sistemas jurídicos dos povos indígenas
interessados e as normas internacionais de direitos humanos.

Artigo 41

Os órgãos e organismos especializados do sistema das Nações Unidas e
outras organizações intergovernamentais contribuirão para a plena realização das
disposições da presente Declaração mediante a mobilização, especialmente, da
cooperação financeira e da assistência técnica. Serão estabelecidos os meios para
assegurar a participação dos povos indígenas em relação aos assuntos que lhes afetem.

Artigo 42

As Nações Unidas, seus órgãos, incluindo o Fórum Permanente sobre
Questões Indígenas, e organismos especializados, particularmente em nível local, bem
como os Estados, promoverão o respeito e a plena aplicação das disposições da
presente Declaração e zelarão pela eficácia da presente Declaração.

Artigo 43

Os direitos reconhecidos na presente Declaração constituem as normas
mínimas para a sobrevivência, a dignidade e o bem-estar dos povos indígenas do
mundo.

Artigo 44

Todos os direitos e as liberdades reconhecidos na presente Declaração são
garantidos igualmente para o homem e a mulher indígenas.
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Artigo 45

Nada do disposto na presente Declaração será interpretado no sentido de
reduzir ou suprimir os direitos que os povos indígenas têm na atualidade ou possam
adquirir no futuro.

Artigo 46

1. Nada do disposto na presente Declaração será interpretado no sentido de
conferir a um Estado, povo, grupo ou pessoa qualquer direito de participar de uma
atividade ou de realizar um ato contrário à Carta das Nações Unidas ou será entendido
no sentido de autorizar ou de fomentar qualquer ação direcionada a desmembrar ou a
reduzir, total ou parcialmente, a integridade territorial ou a unidade política de Estados
soberanos e independentes.
2. No exercício dos direitos enunciados na presente Declaração, serão
respeitados os diretos humanos e as liberdades fundamentais de todos. O exercício dos
direitos estabelecidos na presente Declaração estará sujeito exclusivamente às
limitações previstas em lei e em conformidade com as obrigações internacionais em
matéria de direitos humanos. Essas limitações não serão discriminatórias e serão
somente aquelas estritamente necessárias para garantir o reconhecimento e o respeito
devidos aos direitos e às liberdades dos demais e para satisfazer as justas e mais
urgentes necessidades de uma sociedade democrática.
3. As disposições enunciadas na presente Declaração serão interpretadas em
conformidade com os princípios da justiça, da democracia, do respeito aos direitos
humanos, da igualdade, da não-discriminação, da boa governança e da boa-fé.
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