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RESUMO 

Neste estudo, pretende-se, a partir da análise da atuação de órgãos governamentais em 

uma situação de conflito entre práticas culturais indígenas e os direitos humanos e da 

personalidade, demonstrar o princípio da universalidade daqueles e a incoerência da 

atuação governamental, a qual fere tal princípio, ao adotar posturas de relativismo cultural. 

A universalidade dos direitos humanos e da personalidade propugna que estes valem para 

todos, independentemente de cultura, etnia, sexo etc (princípio este plasmado na legislação 

nacional e internacional). Contrariamente, o relativismo cultural defende que tais direitos 

variam ou inexistem, conforme as culturas. 

A situação de conflito ocorre com relação à prática cultural, entre algumas etnias 

indígenas, de homicídio de neonatos – em razão de serem portadores de alguma 

deficiência, gêmeos ou filhos de mães solteiras – e, por outro lado, os direitos à vida e à 

integridade física, garantidos a todas as crianças brasileiras. 

Esta pesquisa utiliza-se de um caso concreto sobre duas indiazinhas da etnia Suruwahá 

(considerada semi-isolada). Uma nasceu com pseudo-hermafroditismo e a outra com 

paralisia cerebral. Os integrantes da tribo decidiram buscar tratamento na medicina “dos 

brancos”, com ajuda de missionários, antes de matar as crianças. 

Porém, mesmo com o consentimento dos pais, os órgãos governamentais e judiciais 

responsáveis pela assistência aos indígenas foram resistentes à retirada das crianças para 

tratamento médico, por considerarem-na uma interferência cultural perpetrada pelos 

missionários. Por pouco, as crianças não foram compelidas a retornar à aldeia, sem 

tratamento, onde seriam mortas e seus pais se suicidariam (pela tristeza de matarem suas 

próprias filhas), como declararam, repetidamente.  

Consoante o art. 231 da CF/88, aos indígenas são reconhecidos seus usos, costumes, 

tradições, línguas, etc. Entretanto, existe um limite a este reconhecimento: a colisão com 

os direitos humanos fundamentais ou direitos da personalidade.  

                                                 
∗ Mestranda pelo Centro Universitário de Maringá. 

 



 2

As questões culturais são bastante delicadas e exigem estudos profundos sobre o tema, 

para que haja uma atuação estatal não danosa – isto é, muito diferente da que se vem 

empregando, historicamente. O Decreto nº 5.051, de 2004, assegura aos povos indígenas o 

direito de preservar seus costumes, desde que não incompatíveis com os direitos humanos 

nacional e internacionalmente definidos. 

Também a Convenção Sobre os Direitos da Criança prevê que os Estados-Parte deverão 

adotar medidas para abolir as práticas tradicionais prejudiciais à saúde da criança. E, 

ainda, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem o direito 

à vida da criança como direito, por excelência. 

Destaca-se que a cultura é dinâmica, e não imutável. A cultura não é o bem maior a ser 

tutelado, mas sim o ser humano, no intento de minimizar seu sofrimento.  

Uma solução mais imediata e não definitiva para este delicado problema seria uma política 

de adoção (quando o tratamento e a reintegração não forem possíveis), para assegurar a 

essas crianças o direito à vida, pois elas são protegidas pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, porém negligenciadas pela atuação governamental. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS DA PERSONALIDADE – UNIVERSALISMO - 

RELATIVISMO CULTURAL - PRÁTICAS CULTURAIS INDÍGENAS - ATUAÇÃO 

GOVERNAMENTAL. 

 

ABSTRACT 

This study intends to demonstrate the universality principle of human/personality rights 

and the incoherence of the governmental agencies actuation in a conflict situation between 

indigenous cultural practices and human/personality rights.  

The universality of human rights and personality rights defends that they are valid for all 

people, regardless their culture, ethnic group, sex, etc (this principle is settled in the 

national and international legislation). Oppositely, the cultural relativism defends that 

those rights should vary or inexist according to different cultures. 

The conflict situation occurs with reference to the cultural practice, among some 

indigenous ethnic groups, of infanticide, when children are physically disabled, twins or 

when the mother is single – and, by the other hand, the rights to life and physical integrity, 

guaranteed to all Brazilian children. 

This research is based on a real case about two little indigenous girls, from the Suruwahá 

ethnic group (which is considered semi-isolated). One was born with 
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pseudohermaphroditism and the other with cerebral palsy. The members of the tribe 

decided to seek for treatment in the medicine of “the white”, with missionaries help, 

before killing those children. 

However, even with the parents consent, the governmental and judicial agencies 

responsible for indigenous assistance were resistant to removing the children for medical 

treatment, for considering it a cultural interference perpetrated by the missionaries. The 

children were nearly forced to return to their tribe, without treatment, where they were 

supposed to be killed and their parents would commit suicide (because of the sadness of 

killing their own children), as they declared repeatedly. 

According to the article 231 of the Constitution, the indigenous have recognized their 

usages, customs, traditions, languages, etc. However, there is a limit to this recognition: 

the colision with fundamental human rights or personality rights. 

Cultural questions are quite delicate and demand profound studies on the theme, so that 

there will be a non harmful actuation from the State – namely very different from the one 

that has been historically adopted. The Decree nº 5.051, from 2004 (ILO Convention nº 

169), ensures to indigenous people the right to retain their own customs and institutions, 

where these are not incompatible with fundamental rights defined by the national and 

international legal system. 

The Convention on the Rights of the Child establishes that States Parties shall take all 

effective measures with a view to abolishing traditional practices prejudicial to the health 

of children. More over, the Federal Constitution and the Statute of the Child and 

Adolescent guarantee the child’s right to life as the right par excellence. 

It is important to stress that the culture is dinamic and not immutable. The culture is not 

the highest value to be protected, but the human being, trying to minimize his suffering. 

A more immediate solution (but not definitive) for this delicate problem would be an 

adoption policy (when the treatment and reinstatement are not possible), to assure this 

children the right to life, for they are protected by the Brazilian judicial system, but 

neglected by the governmental actuation. 

 

KEYWORDS: PERSONALITY RIGHTS – UNIVERSALISM - CULTURAL 

RELATIVISM - INDIGENOUS CULTURAL PRACTICES - GOVERNMENTAL 

ACTUATION. 
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INTRODUÇÃO 

 

É da tradição cultural de parte das tribos indígenas brasileiras rejeitar as crianças 

portadoras de alguma deficiência (gêmeos e filhos de mães solteiras, também, em algumas 

etnias), e, na maioria das vezes, ocorre o homicídio destas crianças (erroneamente 

denominado de “infanticídio”, já que neste caso não existe o estado puerperal, sendo o 

motivo exclusivamente cultural). Porém, mesmo sendo uma tradição cultural de longa 

existência, as mães e os pais continuam sofrendo muito, quando cometem este ato. Alguns 

se suicidam, logo após, pois não agüentam a tristeza e a depressão. 

Houve um caso, no ano passado, que foi levado à mídia, sobre duas indiazinhas 

da etnia Suruwahá (considerada semi-isolada pela FUNAI) – Tititu e Iganani. Uma nasceu 

com pseudo-hermafroditismo e a outra com paralisia cerebral. Neste caso, os integrantes 

da tribo decidiram buscar tratamento na medicina “dos brancos”, com ajuda de 

missionários, antes de matar as crianças. 

Porém, nesta situação, mesmo com o consentimento dos pais das crianças, a 

FUNASA e a FUNAI foram bastante resistentes ao tratamento médico, por considerarem 

uma interferência cultural causada pelos missionários. Também, houve resistência por 

parte da Procuradoria da República, no Amazonas. Se não fosse pela intervenção de 

alguns deputados, as crianças teriam sido compelidas a retornar à aldeia, sem tratamento, 

onde seriam mortas e seus pais se suicidariam, como declararam, várias vezes.  

Além disso, quando foram levadas a Brasília para o tratamento, foram proibidas 

de serem acompanhadas por intérpretes (os Suruwahá não falam português), o que é uma 

clara violação de seus direitos lingüísticos, em virtude de pertencerem a uma minoria 

nacional. 

Acredita-se que, com este caso prático, seja possível extrair o princípio da 

universalidade dos direitos da personalidade. 

Cabe esclarecer que os poucos estudos no Brasil acerca da universalidade jurídica 

(e seu conflito com o relativismo cultural) se referem mais aos direitos humanos do que 

aos direitos da personalidade. 

Portanto, o intuito do presente trabalho é de se fazer uma transposição do 

conceito já elaborado de universalidade dos direitos humanos aos direitos da 

personalidade, por se entender que, neste caso específico de violação dos direitos dos 

Suruwahá (à vida e à integridade física), tais direitos tanto são considerados direitos da 

personalidade como direitos humanos. 
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1. DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL EM QUESTÕES INDÍGENAS 

 

Nesta situação, o governo brasileiro, por meio de seus órgãos responsáveis pela 

assistência às etnias indígenas, foi obrigado a se posicionar a respeito do conflito existente 

entre a cultura de uma etnia e os direitos da personalidade (no caso, a autorização para que 

houvesse o homicídio das crianças, ou o direito à vida e à integridade física das mesmas). 

O Brasil, recentemente, deixou de adotar a política assimilacionista com relação 

às etnias indígenas. Foi a Constituição de 1988, em seus artigos 231 e 232, que garantiu o 

fim da idéia da integração destes povos à comunhão nacional. 

Os indígenas, durante toda a história, foram sempre considerados inferiores, 

incapazes de atos da vida civil. Também eram considerados infantis e, justamente por isso, 

deveriam ser tutelados. Em um primeiro momento, a tutela foi exercida pelos juízes 

responsáveis pelos órfãos.1

Logo, tornou-se clara a equiparação entre os institutos da tutela e da incapacidade 

civil. O índio era considerado incapaz, relativamente incapaz ou capaz, dependendo do seu 

grau de integração à sociedade nacional, ou seja, quanto mais integrado e “menos” índio, 

mais capaz era. 

 Não obstante, na Carta Magna de 1988, o paradigma integracionista cedeu lugar 

a um paradigma de reconhecimento. Os indígenas possuem o direito de continuar sendo 

indígenas (se assim o desejarem). Agora, as políticas são de reconhecimento, o que é 

indispensável para a afirmação da identidade deste grupo.  

Há dúvidas, entretanto, se o instituto da tutela foi acolhido na Constituição de 

1988. Concorda-se, aqui, com Helder G. Barreto, o qual diz que a tutela foi acolhida 

somente no sentido de proteção aos interesses indígenas e não no sentido de 

incapacidade2. Está claro que, se hoje podem ser partes legítimas em um processo judicial3 

(independentemente se são índios isolados ou com maior grau de convivência com a 

sociedade não-indígena), são capazes de atos da vida civil e não necessitam mais do 

Estado como seu tutor legal. 

Entretanto, o principal órgão governamental responsável pelas políticas 

indigenistas, a Fundação Nacional do Índio ainda resiste em aceitar a mudança de 
                                                 
1 Cf. BARRETO, Helder Girão. Direitos Indígenas: vetores constitucionais. 1ª edição, 2ª tiragem. Curitiba: 
Juruá, 2004, p. 38.  
2 BARRETO, Helder Girão. Op. cit., p. 42. 
3 Art. 232 da CF. 
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concepção referente à incapacidade/tutela indígena, principalmente com relação aos 

indígenas isolados ou semi-isolados, que continuam sendo considerados como crianças 

incapazes de decidir pelas suas próprias vidas e de seus filhos. 

São reconhecidos aos indígenas seus usos, costumes, línguas, organização social 

etc. Entretanto, existe um limite a este reconhecimento: a colisão com os direitos humanos 

fundamentais ou direitos da personalidade. Apesar de muitos discordarem, este enunciado 

é uma determinação legal e não um mero princípio. No dia 19 de abril de 2004 (día do 

Índio), entrou em vigor o Decreto nº 5.051, que promulga a Convenção nº 169 da OIT 

sobre Povos Indígenas e Tribais. O artigo 8º, nº 2, dispõe o seguinte: 

Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e 
instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com 
os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional 
nem com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos 
(...).  
 

Também, ao longo de toda a sua história, o Brasil negou a existência, em seu 

território, de minorias nacionais, ou seja, povos que se encontravam aqui antes da 

colonização e que preservaram sua identidade4. Isto ocorreu, justamente, pelo fato de o 

Estado almejar a “civilização” destas minorias e, por fim, eliminar os traços que os 

distinguiam do resto da sociedade nacional. 

Além disto, se o Estado Brasileiro reconhecesse a existência de minorias 

nacionais, em seu território, seria compelido a promover a proteção destas minorias, além 

de lhes atribuir direitos especiais, em razão de pertencerem a estes grupos.  

Como característica das minorias nacionais, o autor Will Kymlicka aponta o 

desejo delas de continuarem existindo como sociedades distintas em relação à cultura 

dominante na qual se encontram incorporadas; para isto, exigem diversas formas de 

autogoverno ou autonomia para assegurar sua sobrevivência como sociedades diferentes, 

sem, todavia, se converter em uma nação separada. Desejam mudar as leis e instituições 

para que sejam mais receptivas às diferenças culturais.5  

No Brasil, existem 170 línguas6, e cada etnia indígena poderia ser considerada 

uma minoria nacional. É uma das maiores diversidades lingüísticas do mundo. 

                                                 
4 KYMLICKA, Will. Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías. 
Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 1996,  p. 40. 
5 KYMLICKA, Will. Op. cit., p. 25-26. 
6 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Tendências Demográficas – Uma 
Análise dos Indígenas com Base nos Resultados da Amostra dos Censos Demográficos 1991 e 2000. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2005, p. 32-35. 
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Na atual conjuntura, é impossível imaginar estes direitos lingüísticos para toda a 

população indígena. A própria educação bilíngüe já é extremamente deficitária. O que, por 

outro lado, é imperativo que ocorra é a presença de intérpretes, quando estas etnias não 

puderem se comunicar com os órgãos públicos. Este é o mínimo que o Estado deve 

garantir como direitos lingüísticos. 

No caso dos Suruwahá, ficou clara a violação deste direito (entre outros), na 

atuação da coordenadoria da FUNASA, no Amazonas. 

Para que haja democracia, também é pressuposto o respeito e proteção às 

minorias e aos grupos vulneráveis. E qualquer maioria, mesmo sendo eleita, jamais será 

legitimada a oprimir estas minorias e fulminar seus indeclináveis direitos. Neste caso, a 

tutela dos direitos da personalidade funciona, ao mesmo tempo, como limite à democracia, 

mas, também, como o seu mais consistente legitimador, justamente pelo fato de serem 

estes direitos universais. São destinados a todos e não somente às maiorias.  

 

2. DA LIBERDADE CULTURAL E SEUS LIMITES 

 

 A democracia também se estende ao âmbito cultural. Ela permite que toda a 

população entre em contato com os diversos valores culturais, potencializando as suas 

oportunidades. 

A liberdade cultural implica dar às pessoas a possibilidade de escolher como 

formarão a sua identidade cultural (visto que esta é composta de diversos elementos, p. 

ex., a etnia, o gênero, a língua etc). Não se pode forçar uma pessoa a que permaneça 

vinculada a uma determinada cultura. A escolha pela própria pessoa deve ser fruto de uma 

análise racional e não deve ser incentivada a não permanecer em sua cultura original, pela 

falta de oportunidades sócio-econômicas e políticas. 

A liberdade cultural, no contexto do desenvolvimento humano e da democracia, 

significa ampliar ao máximo as possibilidades para o ser humano, em prol da sua 

qualidade de vida.7 A liberdade cultural é um desdobramento do direito mais abrangente à 

liberdade. Poder-se-ia dizer que é espécie do gênero liberdade. 

O que tem acontecido, no caso dos Suruwahá, é a privação deste direito de 

escolher quais tradições em sua cultura devem ser preservadas e quais não. É, 

                                                 
7 Conforme PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Informe sobre 
desarrollo humano 2004: La libertad cultural en el mundo diverso de hoy. Madrid: Ediciones Mundi-
Prensa, 2004. 
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praticamente, imposto a eles que permaneçam engessados em sua cultura e qualquer 

tentativa de mudança seria uma ameaça à sobrevivência de sua “frágil cultura” (nos 

dizeres de representantes da FUNAI8). Há um medo de que a cultura se perca, em razão do 

contato. 

Porém, manter uma cultura no isolamento, reprimindo seus participantes, 

definitivamente não é a melhor estratégia. É uma manutenção artificial, visto que seus 

membros são privados de conhecer e escolher (ou não) outras alternativas, de maneira 

consciente. 

Para ilustrar a questão, é interessante citar uma frase de Mahatma Gandhi: “Não 

quero minha casa cercada de muros nem minhas janelas seladas. Eu quero que as culturas 

de todo o mundo soprem sobre o meu lar tão livremente quanto seja possível, porém me 

nego a ser varrido por qualquer uma delas”.9

A cultura não é estática, imutável. Muito pelo contrário. É dinâmica, está em 

constante transformação. Os próprios antropólogos, atualmente, descartam o conceito de 

cultura como um fenômeno social claramente delimitado e fixo.10

Os autores Linda Bell, Andrew J. Nathan e Ilan Peleg analisam essa evolução do 

conceito de cultura da seguinte maneira:  

Uma noção mais antiga de cultura era a de que a cultura constituía 
um conjunto principal de valores, disposições psicológicas, e 
comportamentos (tanto individual como social) que dava a um 
grupo de pessoas uma identidade comum e um modo de vida. (...). 
Dentro do contexto de estudos culturais, entretanto, essa visão 
‘positivista’ de cultura diminuiu consideravelmente; a cultura é 
agora comumente vista como instável, ‘processual’, ou 
‘discursiva’, como um repertório de modos de pensar e agir que 
estão constantemente em processo de se tornar. 
(...) cultura não é algo determinado, mas sim um acervo de modos 
de pensar, crer e agir que estão constantemente no estado de 
serem produzidos; é contingente e sempre instável, 
especialmente quando as forças da ‘modernidade’ atingiram, em 
alta velocidade, a maioria das pessoas pelo mundo afora no curso 
do século vinte.11

                                                 
8 Declaração feita por ocasião da audiencia pública realizada em 14.12.2005, na Comissão Permanente da 
Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. 
9 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Op. cit., p. 85. 
10 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Op. cit., p. 5. 
11 BELL, Linda S., NATHAN, Andrew J., PELEG, Ilan. Negotiating Culture and Human Rights. New 
York: Columbia University Press, 2001. p. 11. Grifou-se. Tradução livre de:  
“An earlier notion of culture was that it constituted a core set of values, psychological dispositions, and 
behaviours (both individual and social) that gave a group of people a common identity and way of life.(...) 
Within the context of cultural studies, however, this ‘positivistic’ view of culture has waned considerably; 
culture is now more likely to be viewed as unstable, ‘processual’, or ‘discursive’, as a repertoire of ways of 
thinking and acting that are constantly in the process of becoming. 
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As palavras e expressões usadas neste parágrafo, que demonstram a idéia da 

constante mutação que a cultura sofre, foram destacadas. Palavras como “instável”, 

“processual”, “discursiva” e expressões como “constantemente em processo de se tornar”, 

“constantemente sendo produzida” tornam muito clara a concepção atual de cultura como 

algo em contínuo processo de produção. 

Contudo, na prática, os indígenas são obrigados a viver de acordo com um padrão 

cultural estabelecido por pessoas alheias a seu grupo. Eles não são considerados capazes 

para decidir sobre a saúde de seus filhos. Na visão dos órgãos governamentais, se a cultura 

indígena dizia que as crianças deveriam morrer, então o Estado estaria proibido de atuar 

para proteger estas vidas, em nome do respeito aos valores culturais, do isolamento e da 

preservação da cultura.  

Não obstante, defender e incentivar políticas democráticas de liberdade cultural 

não significa apoiar costumes ou tradições culturais que violem direitos humanos e da 

personalidade, tais como a prática de homicídio de crianças, em razão de terem nascido 

com alguma deficiência.  

A cultura não é o bem maior a ser tutelado, mas sim o ser humano, no intento de 

lhe propiciar o bem-estar e minimizar seu sofrimento. Os direitos da personalidade 

perdem, completamente, o seu sentido de existir, se o ser humano for retirado do centro do 

discurso e da práxis. Portanto, a tolerância (no sentido de aceitação, reconhecimento da 

legitimidade) em relação à diversidade cultural deve ser norteada pelo respeito aos direitos 

da personalidade. 

Assim, fica claro que o respeito aos direitos humanos e da personalidade é 

conditio sine qua non para que uma determinada tradição cultural seja fomentada. 

 

3. DA UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Esta é a visão que propugna a universalidade dos direitos humanos, a qual 

também se refere aos direitos da personalidade. Estes valem para todos, 

independentemente de sua cultura, etnia, sexo etc. 

                                                                                                                                                   
(...) culture is not a given, but rather a congeries of ways of thinking, believing, and acting that are 
constantly in the state of being produced; it is contingent and always unstable, especially as the forces of 
‘modernity’ have barreled down upon most people throughout the world over the course of the twentieth 
century”. 
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Existem valores que são universais a todas as culturas, e estes valores 

fundamentam o princípio da universalidade dos direitos da personalidade. 

Como salienta o professor Cançado Trindade, há um denominador comum entre 

as culturas: o conhecimento da dignidade humana. Isto revela um valor comum, tanto 

entre as próprias culturas, como, também, entre as religiões e crenças: o respeito pelo 

próximo.12

As palavras do professor Francesco D’Agostino ilustram bem este entendimento 

de realização do indivíduo vinculada à realização do outro: “Os homens têm direitos 

porque são uns com os outros, porque a existência de um requer a existência do outro, 

porque em sua identidade o singular se une ao plural, a afirmação do eu no 

reconhecimento do tu”.13

Em estudos feitos sobre os diversos padrões de moralidade, nega-se que as 

diversas civilizações e épocas teriam tido padrões de moralidade totalmente diferentes.14 

Cita-se, como exemplo do que seria uma moralidade totalmente diferente: “um país (...) 

onde um homem se sentisse orgulhoso de ter traído as pessoas que mais lhe queriam bem. 

(...) O egoísmo nunca foi considerado digno de louvor”.15 Fica demonstrado, também, 

neste exemplo, o universalismo do valor “respeito pelo outro”. 

Sobre o caráter de universalidade dos direitos humanos, bem como da 

personalidade, o Professor Yash Ghai observa que este é baseado na noção de que: “(a) 

existe uma natureza humana universal; (b) esta natureza humana é passível de 

conhecimento; (c) é cognoscível por meio da razão; e (d) a natureza humana é 

essencialmente diferente de outra realidade”.16 

Dentre esses valores que são universais, comuns a todas as culturas, existe um 

mínimo de valores que são fundamentais, inderrogáveis e irredutíveis, e que constituem 

um padrão mínimo legal. Estes são os direitos humanos e sociedade ou Estado algum estão 

autorizados a reduzi-los, independente de seus próprios valores culturais. Da mesma 

                                                 
12 Cf. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, v. 3, 2003, p. 336. 
13 Tradução livre de: “Gli uomini hanno diritti perché sono gli uni con gli altri, perché l’esistenza dell’uno 
richiede l’esistenza dell’altro, perché nella loro identità il singolare si unisce al plurale, l’affermazione 
dell’io al riconoscimento del tu.” D’AGOSTINO, Francesco. Pluralità delle culture e universalità dei 
diritti. Torino: G. Giappichelli Editore, 1996, p. 50. 
14 LEWIS, C. S., Mero Cristianismo. São Paulo: Quadrante, 1997, p. 21.  
15 LEWIS, C. S., Op. cit., p. 22. 
16 GHAI, Yash. Universalism and relativism: human rights as a framework for negotiating interethnic 
claims. In Cardozo Law Review – Yeshiva University, Volume 21, n. 4, Fev/2000. Disponível na internet 
via WWW.URL: <http://www.cardozo.yu.edu/cardlrev/v21n4/v21n4.html>. Acesso em: 05 jan. 2005. 
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maneira, os direitos da personalidade aqui tratados também fazem parte deste padrão 

mínimo legal. 

A autora Diana Ayton-Shenker ressalta que o mínimo imposto pelos direitos 

humanos universais é de um padrão legal de proteção da dignidade humana e não de um 

padrão cultural, pois, como bem aponta, é um mínimo de normas universais que permitem 

uma flexibilidade para acomodação das diversas normas culturais.17

O autor James Silk defende, com veemência, a idéia de universalidade dos 

direitos humanos e a necessidade de se buscar um valor ou crença comuns que possam ser 

a fonte de um conceito de direitos humanos: 

A importância da busca por um valor ou crença comum que possa 
ser a fonte de um eventual conceito de direitos humanos repousa 
em uma verdade simples: a própria idéia de direitos humanos 
significa nada se não significar direitos humanos universais. O 
objetivo das normas internacionais de direitos humanos é 
estabelecer padrões que desconsideram a soberania nacional para 
proteger indivíduos de abuso. Ter direitos humanos significa dizer 
que existem certos padrões sob os quais Estado ou sociedade 
alguma pode ir, independente de seus próprios valores culturais.18

 
Ainda a esse respeito, registra-se o seguinte trecho do livro Negotiating Culture 

and Human Rights, no qual se aponta a prevalência da unidade que existe entre os seres 

humanos sobre as diferenças culturais, quando se tratar de uma questão de direitos 

humanos:  

(...) aqueles que adotam a posição universal geralmente sustentam 
que os direitos humanos são derivados da essência da própria 
humanidade. (...) Enquanto universalistas não negam que 
‘culturas’ são diferentes, eles afirmam (de fato) que a igualdade 
ou similaridade de indivíduos, entre os seres humanos, deve 
prevalecer sobre diferenças culturais quando diz respeito a 
direitos humanos.19  

                                                 
17 Conforme AYTON-SHENKER, Diana. The Challenge of Human Rights and Cultural Diversity. 
Published by The United Nations Department of Public Information DPI/1627/HR, Mar. 1995. Disponível 
em: <http://www.un.org/rights/dpi1627e.htm>. Acesso em: 10 nov. 2005. 
18 SILK, James. Traditional Culture and the Prospect for Human Rights in Africa. In AN-NA’IM, Abdullahi 
Ahmed and Francis DENG, editors. Human Rights in Africa: cross-cultural perspectives. Washington, 
D.C.: The Brookings Institution, 1990. p. 316. Tradução livre: “The importance of a search for a common 
value or belief that can be the source of an eventual human rights concept lies in one simple truth: the very 
idea of human rights means nothing if it does not mean universal human rights. The goal of international 
human rights norms is to establish a standard that disregards national sovereignty in order to protect 
individuals from abuse. To have human rights at all is to say that there are certain standards below which 
no state or society can go regardless of its own cultural values.” 
19 BELL, Linda S., NATHAN, Andrew J., PELEG, Ilan. Op. cit., p. 5. Tradução livre de: “(...) those taking 
the universalist position usually have maintained that human rights are derived from the essence of 
humanity itself. (...) While universalists do not deny that ‘cultures’ are different, they argue (in effect) that 
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Observa-se, em relação à universalidade dos direitos humanos, a intervenção da 

Delegação Portuguesa, durante a Conferência Mundial dos Direitos do Homem, em Viena. 

A seguir, registra-se uma passagem de tal  intervenção: 

(...) qualquer que seja o contexto geográfico, étnico, histórico ou 
econômico-social em que cada um de nós se insere, a cada homem 
assiste um conjunto inderrogável de direitos fundamentais. Não 
podemos admitir que, consoante o nascimento, o sexo, a raça, a 
religião, se estabeleçam diferenças em termos de dignidade dos 
cidadãos. Foi isto que vieram consagrar a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem e os Pactos e acordos que lhe seguiram. 
(...) É óbvio que este princípio de universalidade é compatível 
com a diversidade cultural, religiosa, ideológica e que a própria 
variedade de crenças, de idéias e de opiniões dos homens é uma 
riqueza a defender e tem um valor próprio que importa respeitar. 
Mas argumentar com esta diversidade para limitar os direitos 
individuais, como infelizmente se registra aqui e além, não é 
permissível, nem em termos de lógica, nem em termos de moral.20

 

Já, com relação ao culturalismo jurídico, é necessário mencionar que tal 

expressão pode ser entendida como sinônimo da corrente antropológica do relativismo 

cultural e também como a escola filosófica21 que, no âmbito jurídico, mais se aproximou 

das idéias relativistas.  

Para a autora Diana Ayton-Shenker,  

é a afirmação de que os valores humanos, longe de serem 
universais, variam em grande maneira de acordo com diferentes 
perspectivas culturais. Alguns aplicariam esse relativismo à 
promoção, proteção, interpretação e aplicação dos direitos 
humanos, os quais poderiam ser interpretados diversamente 
dentro de diferentes tradições culturais, étnicas e religiosas.22

                                                                                                                                                   
individual sameness, or similarity, among human beings should prevail over cultural difference when it 
comes to human rights”. 
20 U. N., Conferência Mundial dos Direitos do Homem. Intervenção de S. E. o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros de Portugal, Dr. José Manuel Durão Barroso, Viena, 16 jun. 1993, p. 24 (mimeografado, 
circulação interna), apud TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, v. 1, 1997, p. 218. 
21 De acordo com Maria Helena Diniz, “o culturalismo jurídico concebe o direito como um objeto cultural, 
ou seja, criado pelo homem e dotado de um sentido de conteúdo valorativo. A ciência jurídica é uma ciência 
cultural, que estuda o direito através da compreensão, enfatizando os valores jurídicos. Quatro são as 
direções principais das teorias culturalistas do direito: a teoria de Emil Lask, a concepção raciovitalista do 
direito, a concepção tridimensional de Miguel Reale e o egologismo existencial de Carlos Cossio”. DINIZ, 
Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito, 16ª ed. à luz da Lei n. 10.406/02. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 162. 
22 Tradução livre do original em inglês: “Cultural relativism is the assertion that human values, far from 
being universal, vary a great deal according to different cultural perspectives. Some would apply this 
relativism to the promotion, protection, interpretation and application of human rights which could be 
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Existe uma corrente do relativismo cultural que condiciona a validade dos direitos 

humanos, totalmente, à cultura. Já, uma corrente mais moderada do relativismo cultural 

admite que alguns padrões dos direitos humanos são, de fato, universais e, portanto, 

devem ser respeitados por todos.23

Nos dizeres de Cançado Trindade,  

subsiste, (...) um mínimo irredutível que corresponde a valores 
universais, para cujo reconhecimento contribuíram muitas culturas 
de modos distintos. Os direitos fundamentais inderrogáveis, 
acompanhados das respectivas garantias e dos princípios gerais do 
direito, compõem este mínimo universal.24  

 
Percebe-se, neste contexto, que o autor ressalta a contribuição de não apenas uma 

determinada cultura (a ocidental, mais especificamente) para o reconhecimento deste 

mínimo irredutível de valores universais. 

Obviamente, existem direitos que são, exclusivamente, ocidentais, como também 

existem direitos, exclusivamente, orientais. Não obstante, existem direitos que são 

originários de um consenso universal. Abusos como o genocídio, a tortura, a escravidão 

são, universalmente, execrados. Estes direitos são chamados, em direito internacional, de 

ius cogens, ou seja, direitos que são superiores à vontade do Estado, que não podem ser 

derrogados.  

Ocorre, também, o apoio ao universalismo, por parte de culturas orientais que, 

analisando os valores de sua cultura, chegam à conclusão de que os mesmos se encontram 

incorporados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

De fato, o que escreve o autor Abdullahi Ahmed An-na’im25 sobre os direitos 

humanos, na África, é um exemplo de busca de legitimação em outra cultura (islâmica, no 

presente caso) para a concepção universal dos direitos humanos. Ele busca uma concepção 

intercultural, porém não renuncia à concepção já existente e plasmada nos documentos 

internacionais. Não pretende, portanto, romper com toda a idéia de direitos humanos, por 

                                                                                                                                                   
interpreted differently within different cultural, ethnic and religious traditions.” AYTON-SHENKER, 
Diana. Op. et loc. cit. 
23 Cf. AYTON-SHENKER, Diana. Op. et loc. cit. 
24 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Op. cit., p. 387. 
25 AN-NA’IM, Abdullahi Ahmed. Problems of Universal Cultural Legitimacy for Human Rights. In Human 
Rights in Africa: cross-cultural perspectives. Abdullahi Ahmed AN-NA’IM and Francis DENG, editors. 
Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1990. Citado por SOUSA SANTOS, Boaventura de (org.). 
Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003, p. 449. 
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pensar ser esta uma idéia ocidental. Trabalha, isto sim, com esta concepção, pois 

reconhece na mesma os valores do Islã sobre a dignidade humana. 

Crê-se, aqui, que esta é a posição mais razoável e prática, pois os direitos 

humanos demandam urgência no seu cumprimento. Há que se imaginar maneiras de 

acelerar o cumprimento dos direitos humanos já existentes. 

Cançado Trindade propõe um critério para distinguir as práticas culturais 

razoáveis das inaceitáveis: o critério do sofrimento humano. E Boaventura de Sousa 

Santos diz que “o sofrimento humano possui uma dimensão individual irredutível, pois 

não são as sociedades as que sofrem, mas sim os individuos”.26

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, a liberdade cultural é um direito humano e da personalidade e, como tal, 

deve ser fomentada. Também deve ser protegida de repressores que desejam engessar o 

indivíduo dentro de sua própria cultura. Além disso, o limite para o fomento de uma 

determinada cultura é o choque com direitos humanos fundamentais e da personalidade. 

Se aspectos de determinada cultura violam um direito humano fundamental ou da 

personalidade, não há que se falar em manutenção e incentivo dos mesmos.  

O Estado brasileiro, como Estado democrático que é, deve tutelar a vida das 

crianças que são potenciais vítimas de homicídio, independentemente de sua etnia. Ou 

melhor, deve dar uma atenção ainda mais especial a elas, por fazerem parte de uma 

minoria nacional. Os direitos da personalidade delas são os mesmos que os de qualquer 

outra criança brasileira.  

Certamente, há um forte sentimento de culpa herdada pelos governantes no 

Brasil, pela grande dívida histórica que a nação tem em relação aos indígenas, pelo 

violento processo de aculturação ao qual foram submetidos, sobretudo com relação à sua 

dignidade essencial. Tal sentimento pode estar, também, por detrás da opinião relativista 

de respeito incondicional à cultura. Porém, isto não é algo que justifique a postura de não-

intervenção. 

Desta maneira, o relativismo cultural é uma ferramenta bastante interessante e 

eficaz para que o governo possa corrigir os erros na política indigenista e aliviar seu 

sentimento de culpa. O relativismo cultural facilita meios de não-intervencionismo ao 

                                                 
26 SOUSA SANTOS, Boaventura de (org.). Op. cit., p. 446. 
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governo brasileiro em relação à população indígena (principalmente, no que tange a 

questões culturais), ao contrário do que afirma e se compromete frente à comunidade 

internacional e na própria legislação interna – à defesa do universalismo dos direitos 

humanos. 

Além disso, com a atitude paternalista do Estado, este cuidará para que não hajam 

interferências de outros organismos na cultura isolada. Não obstante, é necessário 

reconhecer que esta atitude não é de todo inútil, uma vez que a região amazônica desperta 

muito interesse dos cientistas de diversas nacionalidades, para pesquisar as riquíssimas 

flora e fauna daquele território.  

É de conhecimento de todos que os indígenas detêm um conhecimento tradicional 

muito relevante e que os pesquisadores têm interesse em contactar estes povos, para 

coletar dados e, depois, patenteá-los indevidamente. Muitos biólogos se disfarçam de 

missionários cristãos, para poderem entrar nas aldeias indígenas. Neste sentido, acredita-se 

que seja interessante um controle acerca dos que são autorizados a contactar os indígenas.  

Não obstante, este controle não deve ser indiscriminado, ou seja, proibir qualquer 

contato com a sociedade não-indígena. Parece, todavia, ser esta a opção dos órgãos 

governamentais brasileiros. 

Pode ser que o isolamento também seja uma alternativa para o governo, pelo fato 

de este não saber como lidar com a situação. Desta maneira, é mais fácil deixá-los isolados 

que encontrar formas de interagir com eles, de modo adequado. De fato, as questões 

culturais são bastante delicadas e exigem estudos profundos sobre o tema, para que haja 

uma atuação estatal não danosa – isto é, muito diferente da que se vem empregando, 

historicamente. 

Há que se enfatizar que estes recém-nascidos indígenas portadores de deficiência 

são protegidos pelo ordenamento jurídico vigente. Todas as crianças se encontram sob a 

proteção da Constituição, a qual, em seu artigo 227, dispõe que:   

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 
 

Da mesma maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente (cujos artigos 4º e 5º 

inspiraram o artigo acima mencionado), em seu artigo 7º estabelece que: 
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Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, 
em condições dignas de existência. 

 

O Código Civil determina, em seu art. 1º, que toda pessoa (incluindo, 

obviamente, as crianças) é capaz de direitos e deveres na ordem civil e, em seu art. 2º, que 

o começo da personalidade civil se dá com o nascimento com vida (deixando claro que os 

neonatos já são titulares de personalidade civil27).  

E, por último, a Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, 

em 20 de setembro de 1990, e promulgada por meio do Decreto nº 99.710, de 21 de 

novembro de 1990, além de reconhecer o direito à vida como inerente a toda criança (art. 

6º), afirma a prevalência do direito à saúde da criança no conflito com as práticas 

tradicionais e a obrigação de que os Estados-partes repudiem tais práticas, ao dispor, em 

seu artigo 24, nº 3, o seguinte: 

Os Estados-partes adotarão todas as medidas eficazes e adequadas 
para abolir práticas tradicionais que sejam prejudiciais à saúde da 
criança. 

Demonstra-se, portanto, que os diplomas legais acima referidos  garantem o 

direito à vida como o direito por excelência. Desta maneira, o Estado brasileiro deve atuar 

no sentido de amparar as crianças, como sujeitos de direitos humanos e da personalidade 

que são. Obviamente, as tradições culturais são reconhecidas, mas não estão legitimadas a 

justificar eugenias ou qualquer outra forma de violação de direitos humanos e da 

personalidade.  

Acredita-se que uma alternativa mais imediata para resguardar a vida destas 

crianças seria uma política de incentivo à adoção, por meio do diálogo. Como, todavia, 

são, em grande parte, recém-nascidos, sua identidade ainda não se encontra formada. 

Logo, se o grupo rejeita um recém-nascido, esta criança não sofrerá danos em sua 

identidade, não se sentirá “morto” para aquele grupo. Certamente, poderá formar sua 

identidade em outra sociedade que o acolha e aceite.  

É certo que, conhecendo a realidade brasileira de falta de recursos financeiros e 

vontade política, tal alternativa é de difícil consecução nas tribos isoladas. Porém, a 

                                                 
27 O professor Dr. Wanderlei de Paula Barreto conceitua a personalidade como sendo “o reconhecimento da 
ordem jurídica atribuído à pessoa física ou natural e à pessoa jurídica, credenciando-os a atuarem na vida 
jurídica e a integrarem relações jurídicas. (...) É a qualidade inerente ao ser humano (...)”. BARRETO, 
Wanderlei de Paula. In ARRUDA ALVIM e ARRUDA ALVIM, Thereza (coord.). Comentários ao Código 
Civil Brasileiro, parte geral, v. 1, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 38. 
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maioria dos homicídios ainda ocorre nas tribos que já são assistidas pelo governo, onde já 

existe a presença de funcionários da FUNASA ou FUNAI, os quais, até o presente 

momento, seguem a orientação de não interferir nas práticas culturais locais. 

Em casos como o dos Suruwahá, a resposta é um pouco mais fácil, já que há uma 

vontade interna do grupo de mudar o costume, de buscar alternativas para que não seja 

necessário o homicídio. Quando o grupo não deseja rejeitar a criança, mas sim buscar 

tratamento (nos casos de crianças portadoras de deficiência), obviamente, a atuação do 

governo deve se guiar pelo princípio fundamental de respeito à vida e à dignidade humana, 

os quais permeiam todo o ordenamento jurídico brasileiro. 

Crê-se que o contato, quando estabelecido, de maneira respeitosa, e com atenção 

a questões de saúde (para não levar doenças aos grupos), não causa danos à cultura local, 

mas pode, sim, trazer elementos que ajudem a preservar a mesma (como, por exemplo, o 

caso dos Kamayurá28, que utilizam a tecnologia ocidental para a preservação de sua 

cultura; eles manejam bem o computador e gravam em DVD seus rituais) e, além disso, 

mostrar alternativas às práticas que violem os direitos humanos e da personalidade.  

Certamente, o contato também traz elementos riquíssimos da cultura local para a 

sociedade não-indígena. Os indígenas possuem o direito fundamental de escolher, de ter 

meios para optar a respeito de quais elementos da cultura desejam preservar e quais não.  

Marcel Mauss, em seu estudo sobre os esquimós, observa, de maneira 

interessante, o apego daquela sociedade à sua tradição, mesmo tendo contato com outras 

técnicas mais “avançadas”. Eles nem sequer concebem uma vida diferente daquela que 

possuem. Tampouco são atrativos a eles os exemplos dos povos vizinhos, os quais 

dominam outras técnicas. Não há um desejo de mudar o seu modus vivendi.29 Portanto, 

neste caso, os esquimós escolheram permanecer com suas técnicas tradicionais e o contato 

não impôs a eles a adoção das tecnologias das outras sociedades. 

Agora, se um grupo, depois de conhecer os meios de evitar a prática do 

homicídio, não demonstrar vontade de tentar salvar as crianças, entende-se que a 

alternativa da adoção seja a mais adequada, pois garante o direito à vida que a criança 

possui.   

Somente entre a etnia Yanomami, o número de homicídios elevou o coeficiente 

de mortalidade infantil de 39,56 para 121, no ano de 2003. Ao todo, foram 68 crianças 
                                                 
28 Programa da rede GloboNews – Almanaque, apresentado em 25/11/2004 – Kamayurás. Disponível em 
<http://gmc.globo.com/GMC/0,20986,2465,00.html>. Acesso em: 20 abr. 2005.  
29 MAUSS, Marcel. Ensaio sobre as variações sazoneiras das Sociedades Esquimó. In Sociologia e 
Antropologia, Volume II, São Paulo: EDUSP, 1974, p. 290. 
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vítimas de homicídio, naquele ano.30 No ano seguinte, 2004, foram 98 as crianças vítimas 

de homicídio (erroneamente divulgado como infanticídio).31  

O antropólogo alemão Erwin Frank declarou, em entrevista para a Folha de Boa 

Vista, que o “infanticídio” é uma tradição bastante arraigada na cultura Yanomami. Diz 

ele que “isso expressa a autonomia da mulher em decidir pela vida ou a morte do filho e 

funciona como uma forma de seleção para as malformações e para o sexo das crianças”.32  

Assim, é possível entender a quase inexistência de malformações congênitas, 

deformidades e anomalias cromossômicas (como a Síndrome de Down, por exemplo) 

entre os Yanomami. Diz o antropólogo, numa postura relativista, que esse é o modo de 

vida deles e não cabe aos “civilizados” ou não indígenas julgá-los com base em seus 

valores. Defende que a diferença entre as culturas deve ser respeitada. Acrescentou que, 

pelo fato de os homicídios não interferirem no crescimento populacional (não é um fator 

de risco para a extinção do grupo), as entidades que prestam serviços aos indígenas 

tampouco deveriam interferir nessa tradição.  

O  diretor técnico do Distrito Sanitário Yanomami também afirma, na mesma 

entrevista, que o trabalho da FUNASA e das instituições conveniadas não pretende 

interferir diretamente no infanticídio. E diz: “mas nós já registramos uma demanda para o 

uso de métodos contraceptivos e esse assunto está sendo tratado com as lideranças das 

comunidades. Vejo como um programa prioritário, porque é nosso dever oferecer a elas os 

métodos de planejamento familiar como todo brasileiro tem”. Aqui, cabe a pergunta: e não 

é também dever deles proteger a vida das crianças, como um direito que todas as crianças 

brasileiras têm?  

Voltando à questão da permanência da criança em seu próprio grupo, é óbvio que 

seria melhor que, de fato, a permanência ocorresse. Porém, é evidente que se um grupo 

fica com a criança contra a sua vontade, encontrará meios para eliminar esta criança (por 

exemplo, não a alimentando). E, como também é evidente que o governo não é eficiente 

na fiscalização, no controle a respeito do que ocorre no interior das tribos, é melhor que a 

solução seja a adoção, para preservar a vida da criança.  

                                                 
30 COMISSÃO PRÓ-YANOMAMI. Yanomami na Imprensa. Conselho Yanomami se reúne para aprovar 
Plano Distrital de Saúde. Fonte: Brasil Norte, 26 de maio de 2004. Disponível em: 
<http://www.proyanomami.org.br/v0904/index.asp?pag=noticia&id=3382->. Acesso em: 02 jan. 2006. 
31 COMISSÃO PRÓ-YANOMAMI. Yanomami na Imprensa. Parabólicas. Fonte: Folha de Boa Vista, 11 de 
março de 2005. Disponível em: <http://www.proyanomami.org.br/v0904/index.asp?pag=noticia&id=3977>. 
Acesso em: 20 mar. 2006. 
32 COMISSÃO PRÓ-YANOMAMI. Yanomami na Imprensa. Infanticídio é uma tradição milenar dos 
Yanomami. Fonte: Folha de Boa Vista, 10 de março de 2005. Disponível em: 
<http://www.proyanomami.org.br/v0904/index.asp?pag=noticia&id=3980>. Acesso em: 15 jul. 2006. 
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Estas idéias são respostas práticas e imediatas e não têm a pretensão de atender a 

estes problemas, de maneira definitiva.  

A única certeza que existe é de que as políticas de reconhecimento aplicadas às 

minorias nacionais não podem ser desvinculadas dos princípios fundamentais do 

ordenamento jurídico nacional e internacional – os direitos humanos universais, bem como 

os direitos da personalidade universais. 
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