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regra, se define como o requisito fundamental – o mais
  Resumo  

Nessa pesquisa foi desenvolvido um arcabouço teórico 
apropriado para a abordagem do fenômeno de acesso à 
justiça nas comunidades indígenas do Brasil. Nesse 
processo atentou-se em recolher das principais correntes 
doutrinárias uma perspectiva completa sobre o conceito 
de acesso à justiça, onde se fez naturalmente  
necessário promover uma investigação bibliografia entre 
autores clássicos como Mauro Cappelletti, Bryant Garth 
e Boaventura de Sousa Santos. Seguindo para uma 
análise sobre o histórico e atual posição do índio no 
ordenamento jurídico brasileiro que se orienta através da 
Constituição Federal de 1988, onde verificou-se uma 
inovadora definição de acesso à justiça que, por  sua 
vez, resulta em instrumentos jurídicos-normativos de 
acesso à justiça previstos por um novo  direito  
indigenista brasileiro. 

  Introdução  

A partir da Constituição de 1988, a capacidade 
processual dos povos indígenas, até então restritas, 
recebem significativa valorização pelo Estado Brasileiro 
enquanto responsável pela proteção dos seus direitos. A 
chamada ‘’Constituição Cidadã’’, ao definir a nação 
enquanto um Estado Democrático de Direito,  torna vital 
a garantia dos direitos fundamentais no cumprimento do 
objetivo último desse modelo que é a dignidade da 
pessoa humana à toda população. Dessa maneira é que 
se apresenta o acesso à justiça como meio de trazer até 
as comunidades indígenas seus direitos 
constitucionalmente previstos, tendo em vista ainda a 
importância e relevância histórica que esses povos 
assumem nas diversas regiões das unidades federativas 
do Brasil. 

  Material e Métodos  

A pesquisa possui caráter qualitativo fazendo uso de 
estudos bibliográficos e documentais sobre a 
problemática. Ao compreender o conceito de acesso à 
justiça analisou-se à doutrina referente aos mecanismos 
de acesso à justiça indigenista a fim de conhecer a  
forma como esse direito deve ser assistido pelo aparato 
estatal. Nesse sentido, foi empregado o método indutivo. 

  Resultados e Discussão  

A princípio, objetivou-se estudar a natureza do conceito 
de acesso à justiça, essa que por sua vez, em via de

básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico 
moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas 
proclamar os direitos de todos (CAPPELLETTI; GARTH, 
1988, p. 8). O acesso à justiça para Boaventura de Sousa 
Santos é “aquele que mais diretamente equaciona as 
relações entre processo civil e a justiça social, entre 
igualdade jurídico-formal e desigualdade sócio-
econômica.” (SANTOS, 1998, p.18). 
O art. 232 da Constituição Federal de 1988 demonstrou 
que o índio passou a encontrar sustentação, ao menos 
em lei, para seu adequado acesso a justiça. No entanto, 
há de se refletir sobre a existência de demandas 
reprimidas no Brasil, que se alimentam de uma exclusão 
social dos grupos mais vulneráveis da resolução de seus 
conflitos (SADEK, 2008, p. 274). Uma vez que o 
ordenamento jurídico brasileiro, em sua estrutura 
monista, não possui ferramentas próprias para as 
diversas culturas dos povos indígenas, resultando óbices 
para o acesso à justiça dessas comunidades. 

               Conclusão  

Pode-se perceber através da presente pesquisa a 
importância da compreensão do fenômeno do acesso à 
justiça em sua completude, uma vez que somente 
através de tal entendimento é possível averiguar as 
limitações enfrentadas por populações imersas em 
realidades eminentemente distintas daqueles que 
produzem e operam o Império da Lei. 
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