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Resumo: A pandemia causada pelo novo coronavírus - COVID-
19, tem impactado todo o mundo, agravando as taxas de morta-
lidade e, no Brasil, a situação não é diferente, contudo apresenta 
situações agravadas diante desse cenário pandêmico, trata-se da 
população indígena. Há a necessidade de articulação entre a 
União, Estados e Municípios, através do Ministério da Saúde, 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, além da FUNAI, a 
fim de garantir a toda a população brasileira o acesso às políticas 
públicas para a prevenção e proteção ao coronavírus, garantindo 
que os planos emergenciais de combate à doença contemplem 
toda a população, indistintamente. Este estudo se propõe a reali-
zar uma pesquisa bibliográfica, com o uso do método de abor-
dagem dedutivo, a fim de analisar o(s) impacto(s) da COVID-19 
na população indígena brasileira, apresentando as medidas ado-
tadas, sob a luz dos direitos fundamentais que abarca o princípio 
da fraternidade. Os resultados apresentados orientam que a crise 
provocada pela pandemia de COVID-19 colocam em evidência 
máxima e grave vulnerabilidade política, social e ambiental dos 
povos indígenas no Brasil. Diante da mortalidade que assola a 
população indígena, ocasionada pela COVID-19 e pela falta de 
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assistência médica, o Direito Fraterno apresenta-se adequado 
para a realização do direito à saúde indígena e para a preservação 
da cultura e do conhecimento medicinal tradicional desses po-
vos, uma vez que busca, por meio da cooperação entre povos, 
entre as culturas, a concretização dos direitos humanos. 
 
Palavras-Chave: Direito à saúde. Pandemia da COVID-19. Po-
pulação Indígena. Princípio da fraternidade.  
 
INTRODUÇÃO 
 

 presente artigo tem por baseamento a fraterni-
dade, enquanto princípio jurídico no direito brasi-
leiro, cujo alicerce legal encontra-se no preâmbulo 
e artigos 1º e 3º da Constituição Federal de 1988. 
Cominada com os estudos da fraternidade, apro-

xima-se o tema para as condições da população indígena e a 
atenção dispensada governo federal na conjuntura pandêmica da 
COVID-19. 

A partir desse prisma, pretende-se verificar as políticas 
governamentais, em especial, nesse período de circulação do 
SARS-CoV-2 e dos protocolos sanitários e de saúde pública, ini-
cialmente adotados para conter a disseminação da pandemia da 
COVID-19 e, se a partir das ações adotadas é possível vislum-
brar manifestações do princípio da fraternidade.  

A Constituição Federal determina que a saúde é direito 
social fundamental. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas, reconhece especificidades étnicas e diretrizes 
para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, com ações 
restritivas para o acesso em territórios, devido à vulnerabilidade 
às doenças respiratórias.  

Quando um indígena aldeado é diagnosticado com a do-
ença, cabe à SESAI o atendimento primário e a articulação com 
Estados e Municípios para casos de média e alta complexidade, 

O
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devidamente acompanhados. O Ministério da Saúde elaborou 
uma política de proteção: adota medidas assistenciais no caso de 
COVID-19 e estabelece regras de isolamento social aos indíge-
nas 

Com o uso da pesquisa bibliográfica e por meio do mé-
todo de abordagem dedutivo, o presente estudo busca compre-
ender as formas de atuação do Estado Brasileiro dentro do pano-
rama da prevenção e proteção aos efeitos da atual pandemia de 
COVID-19 na efetividade do direito à saúde indígena a partir do 
Direito Fraterno.  

 Para uma melhor compreensão deste artigo, foi dividido 
em três tópicos, sendo que o primeiro trata-se em contextualizar 
a pandemia da COVID-19; em seguida discute-se a questão do 
direito à saúde dos povos indígenas no Brasil e, por último, 
aborda-se o princípio da fraternidade, ressaltando o embasa-
mento jurídico de sua constituição no direito brasileiro e ao ter-
minar este estudo, considera-se a atenção dispensada pelo go-
verno brasileiro a saúde da população indígena, fazendo um con-
traponto com a perspectiva do princípio da fraternidade. 

 
1. A PANDEMIA DA COVID-19: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
A COVID-19 é uma doença infectocontagiosa causada 

pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-
CoV-2), do inglês severe acute respiratory syndrome-associated 
coronavirus.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS, em 31 
de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, China, foram des-
critos os primeiros casos da pneumonia causada por um agente 
desconhecido, fato este reportado às autoridades de saúde do 
país.   

No Brasil, o registro do primeiro caso ocorreu em 26 de 
fevereiro de 2020 em São Paulo. E, em 11 de março de 2020 
pela Organização Mundial da Saúde a COVID-19 foi 
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considerada pandemia. 
Os coronavírus que infectam animais podem infectar 

pessoas, como aconteceu com o SARS-CoV. Os coronavírus são 
uma família de vírus comuns em espécies de diferentes animais, 
incluindo por exemplo, gatos e morcegos. Alguns estudos espe-
culam que o SARS-CoV-2 foi transmitido de morcegos para 
pangolins e, desses hospedeiros intermediários, para o homem 
(OPAS BRASIL, 2020).  

Embora não exista comprovação científica dessa hipó-
tese, os resultados são fundamentados em análises genéticas e 
sequenciamento de proteínas virais que demonstram semelhan-
ças do SARS-CoV-2 com outros coronavírus capazes de infectar 
células de outras espécies, como pangolins e tartarugas. Os pan-
golins, consumidos nos mercados de Wuhan, podem ser um pos-
sível hospedeiro intermediário, indicando a transmissão da do-
ença até chegar no ser humano.  

A COVID-19 apresenta diferentes quadros clínicos, va-
riando de infecções assintomáticas até quadros graves que po-
dem chegar à morte. Os sintomas da COVID-19 podem variar 
de um resfriado, até uma pneumonia severa. A propagação dessa 
doença acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato 
próximo (toque do aperto de mão; gotículas de saliva; espirro; 
tosse; catarro) ou contato com objetos ou superfície contaminada 
(como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de 
computador entre outros).  

Segundo a OMS, 80% (oitenta por cento) dos contami-
nados com COVID-19 podem ser assintomáticos, porém, 
mesmo assintomáticas as pessoas contaminadas podem transmi-
tir o vírus para outras pessoas. Os outros 20% (vinte por cento) 
que apresentam sintomas, necessitam de atendimento médico 
hospitalar por apresentarem um quadro de dificuldade respirató-
ria.   

Os casos mais graves da doença, que apresentam insufi-
ciência respiratória aguda, necessitam de ventilação mecânica 
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invasiva e precisam de acolhimento em Unidades de Tratamento 
Intensivo, conforme orientações clínicas do Ministério da Saúde 
do Brasil (BRASIL, 2020).  

Neste cenário, a pandemia da COVID-19 promoveu uma 
grande pressão sobre o sistema público de saúde brasileiro, uma 
vez que há um aumento na demanda por atendimento médico 
hospitalar. No entanto, a falta de tratamento e a potencialidade 
de contaminação carecem de medidas eficientes como o isola-
mento social, momento este em que as pessoas devem evitar o 
contato entre si, a fim de garantir a não disseminação da doença, 
bem como impedir o colapso do sistema de saúde pública. 

O atual cenário não é satisfatório e necessita da adoção 
de medidas imediatas e indispensáveis de saúde pública pelos 
gestores a nível federal, estadual e municipal, com o objetivo de 
atenuar as taxas de mortalidades e erradicar a doença. 

No dia 06 de abril de 2021, o país registrou 4.211 mortes 
pela COVID-19 em 24 horas, o maior número desde o começo 
da pandemia. E até o momento (09 de junho de 2021) o número 
de mortes chega a 479.791 óbitos, número este que, infeliz-
mente, cresce diariamente, é o que mostrou o levantamento do 
Ministério da Saúde. Apenas entre a população indígena, se-
gundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, desde o iní-
cio da pandemia até o dia 09/06/21, foi registrado 55.314 casos 
confirmados e 1.100 indígenas vieram a óbito em face da CO-
VID-19.  

No próximo item aborda-se a respeito do direito à saúde 
para a população indígena brasileira, direito este previsto na 
Constituição Federal de 1988.   

         
2. O DIREITO À SAÚDE E OS POVOS INDÍGENAS NO 
BRASIL 

 
Antes de 1988, os povos indígenas do Brasil possuíam 

direitos transitórios, garantidos até que os índios mudassem para 
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o meio em que vivem os “brancos”. A partir de 1988, com a 
promulgação da Constituição Federal é que lhes foram-lhe atri-
buídos direitos permanentes, assegurando a estes povos a manu-
tenção de sua cultura e a legitimação de suas características pró-
prias e diferenciadas. 

O Estatuto do Índio, Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 
1973, criado durante o Regime Militar, criou mecanismos legais 
de proteção aos direitos da população indígena. Ainda durante a 
Ditadura Militar, período em que os povos indígenas eram trata-
dos como um empecilho ao desenvolvimento nacional, foi cri-
ado o órgão indigenista federal responsável em tratar das ques-
tões específicas no Brasil, que é a Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI), criada pela Lei n° 5.371, de 5 de dezembro de 1967. 

Com a promulgação da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil, no ano de 1988, garantiu-se em linhas gerais o 
funcionamento do Estado e direitos fundamentais à população. 
A Carta Magna foi o grande marco da redemocratização no Bra-
sil, após o período da ditadura civil-militar que perdurou de 1964 
a 1985. 

No texto constitucional vigente, há um Capítulo que trata 
exclusivamente dos povos indígenas, trata-se do Capítulo VIII 
(Dos Índios), disposto no Título VIII (Da Ordem Social), em es-
pecífico são os artigos 231 e 232. A Constituição de 1988, pas-
sou a garantir aos índios o direito de perpetuarem sua cultura, 
mas evitando integrá-los à comunhão nacional. O artigo 231, ca-
put, da Constituição Federal reconhece aos índios “sua organi-
zação social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, com-
petindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens”. 

No que tange à saúde, o artigo 196 da Constituição da 
República de 1988, permite a todas as pessoas o acesso à saúde 
pública e também determina que o Estado realize um verdadeiro 
planejamento para atender às inúmeras e diversas demandas 
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sociais. Dispõe o citado artigo: 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido medi-
ante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação (BRASIL, Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988). 

Neste sentido, estabelece a Lei nº 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, que trata sobre as condições para a promoção da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspon-
dentes a saúde: 

Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção à Saúde In-
dígena, componente do Sistema Único de Saúde – SUS, criado 
e definido por esta Lei, e pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990, com o qual funcionará em perfeita integração (Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990). 

De acordo com o Ministério da Saúde, a preocupação do 
Estado em estender a assistência à saúde a todos os cidadãos e a 
todos os grupos populacionais do Brasil, caracteriza o Sistema 
Único de Saúde - SUS como uma política de proteção social, 
comprometida com a redução das desigualdades sociais:  

O propósito da criação de uma política pública de saúde espe-
cífica à população indígena no Brasil é garantir aos povos in-
dígenas o acesso à atenção integral à saúde, de acordo com os 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, respei-
tando  a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e po-
lítica de modo seja possível superar as condições que tornam 
essa população mais vulnerável aos agravos à saúde de maior 
magnitude e transcendência entre os brasileiros, reconhecendo 
a eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua cultura 
(FUNASA, 2000). 

Com base no princípio do Estado Democrático de Di-
reito, a República Federativa do Brasil, fundamenta-se em as-
pectos como: cidadania, dignidade e soberania popular. A saúde 
passa a ser declarada como um direito fundamental de cidadania, 
cabendo ao Estado a obrigação de provê-la à todos os cidadãos 
(BRASIL, 1988). O direito à saúde, classificado como um dos 
direitos sociais, foi reconhecida como um direito universal e 
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integral para o povo brasileiro, incluídos estão os povos indíge-
nas. 

 
2.1 O DIREITO À SAÚDE PARA A POPULAÇÃO INDÍ-
GENA: INSTÂNCIAS E COMPETÊNCIAS 

 
Levando em consideração que os povos indígenas pos-

suem, com base em seu sistema cultural, crenças, concepções 
próprias de saúde e doença, tendo conhecimentos sobre trans-
missão e cura compatíveis com sua medicina natural, foi criada 
a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, 
como um subsistema vinculado ao SUS, a partir das ideias de 
que o direito à diferença e ao multiculturalismo, devem ser con-
siderados no atendimento à saúde dos indígenas. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, defi-
niu os princípios gerais do Sistema Único de Saúde, regulamen-
tados pela Lei 8.080/90, e estabeleceu que a direção única e a 
responsabilidade da gestão federal do Sistema Público de Saúde 
são do Ministério da Saúde. 

O órgão responsável por coordenar e executar a Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas compete a 
Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI, sendo este ór-
gão o responsável também por todo o processo de gestão do Sub-
sistema de Atenção à Saúde Indígena no SUS. 

A SESAI em sua atuação de gestão tem autonomia admi-
nistrativa, orçamentária, financeira e a responsabilidade sanitá-
ria dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Entre as atribui-
ções da secretaria destacam-se: desenvolver ações de atenção in-
tegral à saúde indígena e educação em saúde, em consonância 
com as políticas e os programas do SUS, observando as práticas 
de saúde tradicionais indígenas; e realizar ações de saneamento 
e edificações de saúde indígena. 

Os Distritos Sanitários são as bases territoriais devida-
mente identificadas, responsáveis pelo conjunto de ações 
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destinadas à promoção da atenção básica à saúde a população 
indígena, devidamente articulados com a rede SUS, é composto 
por uma equipe multiprofissional para executar as ações por in-
termédio dos Conselhos Locais de Saúde. 

Esses territórios sanitários, foram definidos em um pro-
cesso de construção com as comunidades indígenas, profissio-
nais e instituições de saúde. Cada distrito possui uma rede de 
serviço de saúde dentro do seu território, integrada e hierarqui-
zada com complexidade articulada com o Sistema de Saúde. A 
oferta desse serviço nessas localidades leva em consideração a 
estrutura do serviço oferecido nas terras indígenas, onde cada 
aldeia conta com o serviço de uma agente de saúde.  

Cada comunidade indígena conta com uma instância su-
perior na oferta do atendimento, levando em consideração a 
complexidade médica hospitalar, localizado em um município 
de referência, que absorva a capacidade de resolução, a fim de 
evitar a evolução das doenças para as formas mais graves.   

 
2.2 A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO INDÍGENA 
E A DEFESA DO DIREITO À SAÚDE 

 
O povo indígena brasileiro, desde a colonização portu-

guesa, enfrenta uma complexa transformação social, sempre lu-
tando pela sobrevivência física e cultural, bem como para garan-
tir qualidade de vida adequada para sua comunidade e às futuras 
gerações, na maioria das vezes sem a proteção do Estado. 

De acordo com o último Censo Demográfico realizado 
no ano de 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica- IBGE, a população indígena brasileira, contabiliza 817.963 
indígenas, dos quais 502.783 vivem na zona rural e 315.180 ha-
bitam a zona urbana. Este Censo revelou que em todos os Esta-
dos da Federação e o Distrito Federal, há populações indígenas. 
A FUNAI também registra 69 referências de índios ainda não 
contatados e, existem 274 línguas faladas, sendo que cerca de 
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17,5% da população indígena não fala a língua portuguesa 
(IBGE, 2010). 

Segundo o antropólogo Carlos Fausto, a história de vida 
dos índios na América sempre esteve atrelada a surtos epidêmi-
cos. Foi assim com a varíola, com a malária e com a gripe. A 
pandemia do novo coronavírus traz para essa população o revi-
ver o medo de mais uma desconhecida doença que tem o poten-
cial de dizimar inúmeras populações em todo o mundo 
(FAUSTO, 2020). 

A COVID-19 expõe as múltiplas dimensões e tensões 
provocadas pela atuação do Estado na implementação de políti-
cas públicas dirigidas a minorias étnico-raciais no Brasil. A co-
munidade indígena vem enfrentando graves violações de direi-
tos, tais como invasões e degradações territoriais e ambientais, 
exploração sexual, aliciamento e uso de drogas, exploração de 
trabalho, inclusive infantil, êxodo desordenado causando grande 
concentração de indígenas nas cidades. 

Além disso tem a forma como o governo federal lida com 
a pandemia, negando a gravidade da doença e não oferecendo 
assistência médica necessária para a população.  

Alertam Guedes e Barzotto (2020, p. 172) que,  
A insuficiência de recursos percebida por todos na pandemia, 
por certo, não foi por ela causada, senão apenas acentuada, 
mas esse panorama de precariedade não pode servir de opor-
tunidade para interesses contrários ao bem comum vicejarem, 
mas para tomada de consciência e, consequentemente, de ati-
tude por todos os protagonistas sociais para que as articula-
ções necessárias à proteção dos valores consagrados na Cons-
tituição da República e no corpus iuris internacional dos direi-
tos humanos sejam respeitados, notadamente quanto aos his-
toricamente perseguidos povos indígenas. (Grifos nossos). 

Quanto aos povos indígenas, de acordo com a história, 
são os mais vulneráveis em função das condições sociais, eco-
nômicas e de saúde, as quais são piores do que as dos não indí-
genas, fato que amplia o potencial de disseminação de doenças. 
Condições particulares afetam essas populações, como a 
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dificuldade de acesso aos serviços de saúde, seja pela distância 
geográfica, como pela indisponibilidade ou insuficiência de 
equipes de saúde. 

O subsistema do SUS criado para atender a saúde indí-
gena sofre com a falta de estrutura e de recursos para tratamento 
de complicações mais severas como a Covid-19. Se existe algum 
posto de saúde nas proximidades, ele normalmente está equi-
pado para cuidar apenas de doenças mais simples, que não te-
nham complicações.  

Além disso, os modos de vida de muitos povos criam 
uma exposição às doenças infecciosas a qual as pessoas nas ci-
dades não estão submetidas. Grande parte dos povos indígenas 
vive em casas coletivas, e é comum entre muitos deles o com-
partilhamento de utensílios, como cuias, tigelas e outros objetos, 
o que favorece as situações de contágio. 

O governo federal não faz a contagem completa dos in-
fectados e dos mortos pela COVID-19 entre os indígenas. A 
SESAI, que é órgão integrante do Ministério da Saúde, cuida 
apenas das populações aldeadas. Os povos que estão em territó-
rios ainda não regularizados e os que vivem na cidade, não en-
tram nas estatísticas do governo federal. A possibilidade de sub-
notificação das populações indígenas faz com que a Articulação 
dos Povos Indígenas do Brasil – APIB faça o seu próprio levan-
tamento.  

A falta de estatísticas precisas impede que se desenhe 
com sucesso qualquer ação de proteção dos indígenas contra o 
novo coronavírus, por esse motivo foi necessário que o Supremo 
Tribunal Federal determinasse ao Governo Federal para a ado-
ção de medidas de proteção aos povos indígenas durante a pan-
demia de COVID-19.  O julgamento reiterou a cautelar dada 
pelo ministro Luís Roberto Barroso, dentro da Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 709.  

Acolhida pelo STF em julho de 2020, a ADPF 709: Tu-
tela do Direito à Vida e à Saúde dos Povos Indígenas Face à 
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Pandemia da COVID-19, foi julgada no Supremo Tribunal Fe-
deral. Essa ação foi impetrada pelo movimento social indígena 
por meio da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, com o 
apoio de um conjunto de partidos políticos.  

A ADPF 709 requereu que fossem tomadas providências, 
por parte do governo federal, “voltadas ao equacionamento de 
graves lesões a preceitos fundamentais desta Constituição, re-
lacionadas às falhas e omissões no combate à epidemia do novo 
coronavírus entre os povos indígenas brasileiros” (grifos nos-
sos). 

As discussões e medidas decorrentes da ADPF 709 se re-
lacionam a questões que incluem: a) determinação de criação de 
barreiras sanitárias, conforme plano a ser apresentado pela 
União, ouvidos os membros da Sala de Situação, no prazo de 10 
dias, contados a partir da decisão; b) determinação de instalação 
da Sala de Situação, para gestão de ações de combate à pandemia 
quanto aos povos indígenas em isolamento e de contato recente, 
com participação de representantes das comunidades indígenas, 
da Procuradoria-Geral da República e da Defensoria Pública da 
União, observados os prazos da decisão.  

A retirada de invasores das terras indígenas foi uma me-
dida imperativa e imprescindível. Todavia, não se trata de ques-
tão nova e associada à pandemia da COVID-19. A remoção de 
dezenas de milhares de pessoas deve considerar: a) o risco de 
conflitos; e, b) a necessidade de ingresso nas terras indígenas de 
forças policiais e militares, agravando o perigo de contaminação. 
Ficando determinado que seja incluído no Plano de Enfrenta-
mento e Monitoramento da COVID-19 para os Povos Indígenas, 
medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores 
em relação às comunidades indígenas ou providência alternativa 
apta a evitar o contato. 

O resultado é uma conquista aos povos indígenas do Bra-
sil, que pela primeira vez apresentaram uma ação no STF através 
de uma entidade representativa do movimento indígena. Essas 
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medidas podem contribuir para a diminuição do avanço da CO-
VID-19 entre os povos indígenas – principalmente entre povos 
isolados. 

Segundo o Ministério da Saúde (2021), cerca de 755 mil 
indígenas estão cadastrados no SESAI e são atendidos pela 
ADPF 709. Desses, 410 mil são maiores de 18 anos e poderiam 
ser imunizados contra a COVID-19. Os 20 mil profissionais de 
saúde das equipes multidisciplinares de saúde indígena dos 34 
Distritos Sanitários Indígenas também deveriam receber a va-
cina.  

As especificidades da ADPF 709 incluem todas as terras 
e reservas indígenas que estejam em qualquer fase de estudos a 
homologação do processo administrativo de demarcação da FU-
NAIU, segundo o Ministério da Saúde. A prioridade para a po-
pulação indígena é justificada por critérios epidemiológicos, 
modo de vida coletivo e dificuldades geográficas para acesso aos 
serviços de saúde. 

Na primeira fase da vacinação os indígenas que vivem 
nas cidades ou no meio rural devem ser imunizados pelos servi-
ços municipais ou estaduais de saúde, seguindo o cronograma de 
cada localidade. 

Após o pedido do Ministério Público Federal – MPF em 
Ação Civil Pública ajuizada contra a União, o Estado de Rondô-
nia e a Agência Estadual de Vigilância em Saúde no dia 10 de 
março de 2021, a Justiça Federal concedeu liminar para que in-
dígenas desaldeados recebam a vacina contra a COVID-19. 

Na ação, o MPF pede que a Justiça obrigue a União a 
cadastrar no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indí-
gena todos os indígenas localizados em áreas urbanas de Ron-
dônia, ainda que não residentes em aldeias ou territórios indíge-
nas, em até dez dias. Após o cadastramento, a União deve distri-
buir a esses indígenas o cartão do SUS e incluí-los na fase 1 da 
vacinação prioritária contra a COVID-19. 

O MPF ressaltou na ação que muitos grupos que estão 
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nas cidades foram expulsos de suas terras tradicionais por inva-
sores grileiros, madeireiros, garimpeiros, que por insegurança 
econômica, ausência ou precariedade de serviços básicos como 
saúde e educação ou até mesmo para estudar ou trabalhar. Deste 
modo, necessitam de amparo estatal diferenciado do não-índio. 

No item a seguir, passa-se a estudar o princípio da frater-
nidade no direito brasileira e sua interconexão com a questão da 
saúde da população indígena em tempos de pandemia da CO-
VID-19 no território brasileiro. 

 
3. O PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE NO DIREITO BRA-
SILEIRO 

 
A fraternidade é considerada um princípio que encontra-

se na procedência de um comportamento do homem de uma re-
lação que deve ser instaurada com os outros seres humanos, o 
que implica a extensão da reciprocidade. Nesse sentido, a frater-
nidade, muito mais do que um valor paralelo à liberdade e à 
igualdade, surge como o princípio que torna os outros dois efi-
cazes, consagrando em um dever de cooperação. 

O marco da fraternidade, extrai-se da Revolução Fran-
cesa (1789), que apresentava como “ideias-força” a tríade – Li-
berdade-Igualdade-Fraternidade -, cuja repercussão ecoa até a 
contemporaneidade e, neste estudo traz-se a lume a fraternidade, 
que diferente da liberdade e da igualdade, esteve esquecida en-
quanto premissa revolucionária.  

Contudo, passados mais de dois séculos da Revolução 
Francesa, os debates em torno da fraternidade, sua influência e 
repercussão persistem na atualidade, a ponto de significar o “po-
der de uma marca”, o que confirma “[...] que a ideia-força não 
esteja absolutamente morta, nem o eco totalmente ensurdecido” 
(VOVELLE, 1989, p. 45).  

Baggio (2008, p. 53) aduz que “O pensamento moderno 
desenvolveu a liberdade e a igualdade como categoria políticas, 
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mas não fez o mesmo com a fraternidade – embora esta seja o 
alicerce das outras duas [...]”. Não obstante, a fraternidade cons-
titui-se no princípio que regula os outros dois princípios: “[...] se 
vivida fraternalmente, a liberdade não se torna arbítrio do mais 
forte, e a igualdade não degenera em igualitarismo opressor” 
(respeito às diferenças). Assim sendo,  

[...] a “trilogia” é enunciada não de forma estática, mas medi-
ante uma relação dinâmica entre os três princípios, baseada no 
papel fundamentador da fraternidade, entendida não como sim-
ples sentimento, mas como racionalidade fraterna, ou seja, 
como interpretação correta da igualdade e da diversidade hu-
manas (BAGGIO, 2008, p. 38). 

A fraternidade da qual se está a tratar neste artigo, não é 
apenas um ideal filosófico ou um valor religioso ou uma descri-
ção conatural ou um recurso humano expoente, mas, com o sig-
nificado aliado aos direitos humanos, como “racionalidade fra-
terna”. Em outras palavras, constituir a fraternidade “antes de 
mais nada, porque temos de reconhecer no outro uma pessoa que 
deve ter a nossa mesma dignidade, no pleno sentido da palavra” 
(PEZZIMENTI, 2008, p. 75).  

Na Constituição da República Federativa do Brasil não 
encontra-se a fraternidade relacionada entre os princípios funda-
mentais no artigo 1°, porém esse fato, por si só, não denota que 
ela não alcance o patamar de princípio constitucional, uma vez 
que estes confundem-se com os valores e conforme alude Bona-
vides (1993) os princípios não necessitam estar expressos. De tal 
modo, o preâmbulo da Constituição de 1988 não deixa margem 
de dúvida ao referir expressamente o propósito de instituir os 
“valores supremos de uma sociedade fraterna”. 

O princípio da fraternidade pode ser inferido também do 
inciso III, do artigo 1°, da Lei Maior, ao estabelecer como um 
dos fundamentos da República a “dignidade da pessoa humana”. 
De igual modo, entre os objetivos fundamentais, encontra-se, na 
expressão “sociedade livre, justa e solidária” (art. 3°, inciso I), 
um caminho de comunicação explícito e direto com a ideia de 
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fraternidade.  
Machado (2008), em sua lição, assegura a fraternidade 

como categoria jurídico-constitucional, e alude: “De tudo o que 
foi exposto, penso que é perfeitamente possível concluir que no 
constitucionalismo contemporâneo, a fraternidade, de fato, é 
uma categoria jurídica”. O autor reforça seu posicionamento 
com o seguinte ensinamento:  

A Constituição do Brasil de 1998, já no preâmbulo, assume tal 
compromisso, ao referir-se, de forma expressa, que perseguirá, 
com a garantia de determinados valores, a sociedade fraterna. 
Adiante, indica como objetivo fundamental, além dos tradicio-
nais e clássicos misteres estatais com a liberdade e a igualdade, 
a construção de uma sociedade solidária (art. 3º, I CF) (MA-
CHADO, 2014, p. 130).  

Deste modo, confirma-se que a fraternidade tem seu fun-
damento intrínseco aos direitos humanos e aos direitos funda-
mentais, em especial, a dignidade da pessoa humana. Esta, por 
sua vez, tem por base o reconhecimento do outro, independente 
das diferenças e, sobretudo, por ser merecedor de respeito sobre 
sua própria existência, de tal modo, não deixa de ser responsável 
pelos seus deveres (regrados a partir das normas), como com-
promissos e responsabilidades por ser sujeito de direitos e viver 
em sociedade (OLIVEIRA; CASTAGNA, 2016, p. 40). Neste 
sentido, consigna-se que,  

Por conseguinte, a fraternidade é um “[...] conceito vivo, de 
coesão social, evocando ao mesmo tempo, beneficência e união 
diante do perigo, humanismo com tendência universal e liga-
ção comunitária ou fervor nacional [...]” (DARDÉ-MUNOZ, 
2003, p. 669).  

Fato incontroverso é que a fraternidade não está imê-
more, pois apresenta-se de inúmeras maneiras, seja na forma de 
amizade cívica ou política, como um vínculo comunitário ou so-
lidário, seja nas ações em benefício de grupos sociais mais vul-
neráveis ou até mesmo como subjetividade individual e humana 
e, até mesmo pode e deve estar presente como fundamento nas 
políticas governamentais.  
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3.1 O DESAFIO DO ACESSO À SAÚDE PARA A POPULA-
ÇÃO INDÍGENA E A PERSPECTIVA DA FRATERNIDADE  

 
Os povos indígenas da região das Américas, historica-

mente, enfrentam muitas desigualdades, no acesso e na quali-
dade dos serviços públicos recebidos. No Brasil, não é diferente, 
eis que a proteção à saúde assegurada na Constituição de 1988, 
é considerado um dos direitos mais importantes no rol dos direi-
tos fundamentais, proporcionando aos cidadãos uma melhor 
qualidade de vida. Esse direito, de caráter universal e igualitário, 
abrange também os grupos sociais vulneráveis, como acontece 
com os povos indígenas. 

Os povos indígenas, por sua tradição possuem espírito 
comunitário, superando a ideia de que somente o Estado deve 
garantir a saúde no contexto da pandemia; porquanto as lideran-
ças indígenas também atuam no enfrentamento do problema, 
uma vez que a maior parte dessa população reside em locais re-
motos e têm dificuldade de acessar o SUS, ocorrência que de-
manda um esforço local para superar essa situação. 

Existe uma dificuldade em se conjeturar o princípio da 
fraternidade com os pleitos jurídico-sociais atuais, por se tratar 
de um princípio construído ao longo dos tempos. De acordo com 
Baggio (2008, p. 11), ao longo da humanidade, a fraternidade 
recebeu interpretações redutivas, o que causou certa desconfi-
ança em relação a esse princípio.  

A ideia política de fraternidade universal deve ser enten-
dida como a associação de relações de pertencimento mútuo e 
de responsabilidade, como princípio de reconhecimento da iden-
tidade e do caráter unitário do corpo social, respeitando cada 
uma das diferentes multiplicidades (ROPELATO, 2008, p. 88). 

 Conforme Baggio (2008, p. 55), a fraternidade deve ser 
vivida: trata-se de uma condição humana a ser conquistada, com 
o compromisso de colaboração de todos com a finalidade de 
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construir uma nova visão da política, capaz de criar novas ideias 
e novos modelos políticos que correspondam às exigências dos 
diversos povos. 

A fraternidade, ao longo do tempo, foi Adquirindo um 
significado mais universal, identificando o sujeito “humani-
dade”, que corresponde a comunidade das comunidades. Trata-
se do único princípio “que garante a completa expressão também 
aos outros dois princípios universais, a liberdade e a igualdade” 
(BAGGIO, 2008, p. 21). 

Seguindo Sayeg e Balera (2011, p. 119): 
[...] a dignidade da pessoa entremostra-se presente no aden-
samento entre liberdade, igualdade e fraternidade, emergindo 
objetivamente do respectivo equilíbrio reflexivo. Explica-se: 
de que vale a dignidade da pessoa humana sem liberdade? Sem 
igualdade? Sem fraternidade? Sem liberdade haverá a tirania 
da igualdade. Sem igualdade, a tirania da liberdade. E, sem fra-
ternidade, liberdade e igualdade são incompatíveis. (Grifos 
nossos) 

A humanidade passou a perceber que há determinados 
direitos que pertencem a grupos de pessoas, grupos esses, às ve-
zes, absolutamente indeterminados. Nesse momento, o legisla-
dor quis assegurar direitos como valores supremos de uma soci-
edade fraterna, pluralista e sem preconceitos, consagrando o 
princípio da fraternidade como categoria jurídica.  

Ressalta o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Su-
perior Tribunal de Justiça:  

[...] vive-se um desastre humanitário, provocado por uma pan-
demia que tornou ou tornará todos os seres humanos mais po-
bres em termos materiais. O momento, ressaltou, exige uma 
reflexão sobre temas importantes como a integridade, a frater-
nidade e os caminhos do direito e da humanidade na sociedade 
democrática [...] o artigo 3º da Constituição Federal é peremp-
tório no sentido de assegurar a construção de uma sociedade 
fraterna na solução pacífica de conflitos [...] (STJ, 2020). 

O ordenamento brasileiro se propôs a dar normatividade 
aos direitos e garantias inerentes à dignidade da pessoa humana, 
vistos como imprescindíveis para o bom funcionamento das 
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sociedades democráticas que foram construídas a partir deste 
pensamento, como os direitos sociais, individuais e demais di-
reitos fundamentais. 

De fato, versar sobre a dignidade da pessoa humana con-
siste em abordar sua inserção dentro de um Estado Democrático 
de Direito, que fundamenta o sistema constitucional e a organi-
zação do Brasil como Estado Federativo, o qual se propôs a as-
segurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a jus-
tiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, plura-
lista e sem preconceitos. 

A Constituição Federal de 1988, trouxe de forma intrín-
seca, os valores pautados na dignidade da pessoa humana, prin-
cípio principal e base da fundamentação do texto constitucional. 
O princípio em questão foi responsável por ornamentar os direi-
tos fundamentais presentes na Carta Magna, centrando-se na 
proteção da pessoa humana como fundamento e finalidade da 
sociedade. 

Resta evidente que, assegurar, de forma efetiva, uma 
existência digna compreende muito mais que garantir a mera so-
brevivência física, posicionando-se além do limite da pobreza 
absoluta. Uma vida que não congrega alternativas não condiz às 
reivindicações da dignidade humana, não pode ser diminuída à 
mera existência. O princípio da dignidade da pessoa humana 
pressupõe que todos são iguais em dignidade, significando o re-
conhecimento como pessoas. Este é o entendimento do artigo 1° 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948): “todos 
os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os ou-
tros em espírito e fraternidade”.  

Neste sentido assevera Silva (2014): 
A dignidade, como valor moral e, também espiritual, seria um 
mínimo indispensável de valores que devem ser respeitados 
pela sociedade, tendo o ser humano direito à autodeterminação 
e à liberdade na condução da própria vida, devendo ser 
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protegida pelo Direito e suas normas, como medida de reco-
nhecimento da própria essência e da condição de ser humano.  

Deste modo, os direitos aos povos indígenas confirmam-
se no princípio da dignidade da pessoa humana e na compreen-
são do princípio da fraternidade. Como seres humanos, os índios 
tem direito a uma vida digna em igualdade de condições com 
outras raças, assegurando-lhes a Constituição Federal de 1988 
todos os direitos fundamentais, da mesma forma que aos povos 
não indígenas, assim como devem ser respeitados a cultura indí-
gena, seus hábitos próprios e sua diversidade. 

Reforça este pensamento a lição de Guedes e Barzotto 
(2020, p. 176 -177): 

Entretanto, os povos indígenas, por sua tradição, possuem 
consciência comunitária no sentido de que o cumprimento do 
dever de cada um quanto à saúde é exigência do direito de to-
dos, numa visão que supera a ideia solidarista que o Estado 
pode sozinho garantir a saúde em contexto de pandemia, em-
bora tenha a parcela mais relevante do cuidado, da prevenção 
e da precaução. Portanto, a ideia de fraternidade na saúde no 
indígena exige um Estado presente nas complexas questões in-
dígenas. Direitos e deveres integram-se correlativamente em 
toda a atividade social e política do ser humano, não sendo 
diferente no plano da saúde e, em especial, na saúde das popu-
lações indígenas em tempos difíceis de coronavírus. (Grifos 
nossos). 

O direito à saúde estando na categoria dos direitos fun-
damentais, deve ser assegurado pelo Estado à população indí-
gena, respeitando-lhes como sujeitos de direitos em sua digni-
dade como pessoa, notadamente, em face da complexa situação 
pandêmica da COVID-19. A presença do princípio da fraterni-
dade nesta conjuntura, pressupõe ações estatais responsáveis na 
gestão de recursos públicos, condução das ações para a preven-
ção e a proteção dos direitos e da dignidade da população indí-
gena. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os povos indígenas estão entre os grupos mais vulnerá-
veis ao avanço da pandemia da COVID-19 e encontram-se des-
providos de condições para enfrentar a doença, precisando do 
apoio, principalmente, do governo e de toda a sociedade.  

Mais de um ano após o primeiro caso de coronavírus no 
território brasileiro, no momento em que esta pesquisa foi con-
cluída, mais de 479.791 pessoas perderam a vida para a COVID-
19, incluindo 1100 indígenas brasileiros.  

Para os povos indígenas, a doença é um "fato social" cu-
jas dimensões históricas, culturais e políticas apresentam impor-
tantes semelhanças com o seu passado, onde povos foram dizi-
mados por doenças. Uma diferença é que atualmente existe um 
aparato legal para a efetivação da política de saúde pública es-
pecífica para os povos indígenas.  

No entanto, no contexto político atual, muitos direitos in-
dígenas estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 estão 
ameaçados, e há muitas fragilidades no subsistema de atenção à 
saúde desta população, que se refletem em altos níveis de doen-
ças e mortes por causas que poderiam ser evitadas por um efici-
ente plano de isolamento social e por um eficaz plano de vaci-
nação.  

Em vista da complexidade imposta pela pandemia da 
COVID-19 na sociedade contemporânea e das fragilidades go-
vernamentais para o cumprimento do direito à saúde dos índios, 
a ideia proposta pelo princípio da fraternidade incluído, ao 
mesmo tempo, ao princípio da dignidade da pessoa  humana, 
pressuposto basilar da Constituição Federal de 1988, tem o con-
dão de demandar a presença efetiva do Estado na consolidação 
do direito à saúde para a população indígena brasileira, com a 
redução das desigualdades sociais e contribuindo para a constru-
ção de uma sociedade mais justa, humana, equitativa e fraterna.  
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