
 
DIREITOS	  DOS	  INDÍGENAS	  NA	  VENEZUELA	  

 
A Constituição de 1999 marca um ponto histórico 
na Venezuela também no tocante aos direitos 
ancestrais, já que inclui pela primeira vez o 
reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, 
visando à garantia de suas próprias formas de 
vida, sua participação política, seus espaços 
territoriais e sua especificidade cultural. 
 
O preâmbulo da Constituição Nacional 
Bolivariana1 reconhece o “heroísmo e sacrifício 
dos nossos antepassados indígenas”. Com a 
refundição da República, a Constituição 
estabelece condição multiétnica e pluricultural 
indígena, oferecendo uma plataforma para o 
reconhecimento de direitos constitucionais. Alguns 
pontos dessa plataforma: 
 
• O estabelecimento das línguas indígenas 

como língua oficial. 
• O reconhecimento de direitos originários sobre 

seu hábitat e sobre suas terras ancestrais, 
garantindo sua participação na demarcação e 
na propriedade coletiva de suas terras; 

• A garantia do aproveitamento de recursos 
naturais do hábitat indígenas sem prejuízo da 
integridade cultural, social ou econômica dos 
povos, sob consulta prévia; 

• O direito de manter e desenvolver sua 
identidade étnica e cultural, bem como usufruir 
de uma educação intercultural e bilíngüe;  

• O reconhecimento da medicina tradicional; 
• O direito de manter e promover suas práticas 

econômicas e atividades produtivas 
tradicionais; 

 
• A garantia da propriedade intelectual coletiva 

do conhecimento ancestral, proibindo a 
patente sobre recursos e conhecimentos 
ancestrais.  

 
Os direitos ancestrais que foram entregues às 
comunidades indígenas trouxeram, também, 
direitos políticos que permitiram eleger três 

                                                
1 Preâmbulo da Constituição Nacional Bolivariana da 
Venezuela. Capítulo VIII – 1999 

deputados ou deputadas à Assembléia Nacional, 
com seus respectivos suplentes, garantindo a 
participação dessas comunidades nas decisões 
legislativas do país.2  
 

 
 
Desde a aprovação da Constituição Bolivariana, 
os próprios indígenas têm aplicado essas leis, 
tornando-se protagonistas de seus direitos 
cidadãos e demonstrando interesse de participar e 
estabelecer mecanismos conjuntos com o 
governo.  
 
Uma das principais exigências históricas dos 
indígenas eram a restituição de deu hábitat e 
terras coletivas. Nesse sentido, o governo 
revolucionário criou a Lei de demarcação e 
garantia do hábitat e terras dos povos 
indígenas (2001) como mecanismo jurídico. O 
processo de demarcação de terras indígenas está 
sendo executado com a aplicação dessa 
ferramenta jurídica. Esta lei promulga-se com o 
objetivo de regulamentar a formulação de políticas 
e a execução de planos e projetos relacionados 
com a terra indígena, bem como garantir o direito 
da propriedade coletiva de suas terras 
 

                                                
2 Art. 186, Cap. Do Poder Legislativo Nacional, da 
Constituição. 
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Total de comunidades indígenas na Venezuela: 2886 
População indígena, ano 2010: aprox. 648.555 
Fonte: Relatório preliminar, censo 2011: www.ine.gob.ve 

 
“Avanços concretos e bases legais” 

 
1. 2001: incorpora-se a figura simbólica do 

Cacique Guaicaipuro no Panteão Nacional, e 
declara-se o “Dia Nacional de Guaicaipuro” 
como símbolo de um dos componentes 
fundamentais da história da Venezuela.3 

 
2. 2002: Declara-se o dia 12 de outubro como 

“Dia da resistência indígena”, com a finalidade 
de fomentar nossa auto-afirmação 
americanista pela unidade e diversidade 
cultural.4 Cria-se, também, o Conselho 
Nacional da Educação, da Cultura e das 
Línguas Indígenas.5 

 
3. 2003: Cria-se o regulamento da Lei Orgânica 

de Identificação dos Indígenas.6 
 
4. 2004: Cria-se a Comissão Presidencial Missão 

Guaicaipuro 
 
5. 2005: Cria-se a Lei Orgânica dos Povos e 

Comunidades Indígenas.7 Cria-se, também, o 

                                                
3 Por meio do Decreto Presidencial nº 1.583, de 3 de 
dezembro de 2001 
4 Por meio de Decreto Presidencial nº 2.028, de 10 de 
outubro, publicado no Diário Oficial nº 5.605, extraordinária 
5 Decreto Presidencial nº 1.796, de 27 de maio, publicado no 
Diário Oficial nº 37.453, em 29 de maio de 2002 
6 Decreto 2.686, publicado no Diário Oficial nº 37.817, em 13 
de novembro de 2003. 
7 Publicada no Diário Oficial nº 38.344, em 27 de dezembro 
de 2005. 

Plano Estratégico para a Defesa, 
Desenvolvimento e Consolidação do Sul para 
atender os maiores problemas enfrentado 
pelas comunidades indígenas dos estados de 
Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro e o 
Esequibo; 

 
6. 2006: Cria-se o “Plano Excepcional de 

Desenvolvimento Econômico e Social para a 
Construção, Reforma, Equipamento, 
Acondicionamento e Funcionamento das 
Unidades Cívico-Militares de Desenvolvimento 
Endógeno, Bases Aéreas e Comandos 
Fluviais para a Defesa, Desenvolvimento e 
Consolidação do Sul” 

 
7. 2007: Em 8 de Janeiro, cria-se o Ministério do 

Poder Popular para os Povos Indígenas  
 
8. 2008: Aprova-se o Plano Integral para a 

Defesa, Desenvolvimento e Consolidação dos 
Municípios Fronteiriços Machiques, Perijá, 
Rosario de Perijá e Jesús Maria Semprum do 
estado de Zulia, para as comunidades 
indígenas Yukpa. 8 

 
9. 2009: Cria-se a Lei de Patrimônio Cultural dos 

Povos e Comunidades Indígenas; 
 
10. 2010: Cria-se o Plano Caura para atender às 

comunidades indígenas afetadas pela 
mineração, no estado de Bolívar. 

 
 

AVANÇO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS DESDE 
SEU RECONHECIMENTO 

 
Fonte: Prestação de Contas do Ministério do Poder Popular 
para os Povos Indígenas perante a Assembleia Nacional 
Bolivariana 2010 
 

                                                
8 Plano publicado no Diário Oficial nº 39.046, através do 
Decreto nº 6.469, em 14 de outubro de 2008 



“Ministério do Poder Popular para os Povos 
Indígenas” 

 
 Com o intuito de promover o 
protagonismo das comunidades 
indígenas na construção de seu 
próprio destino, foi estabelecida 
a seguinte missão do Ministério 
do Poder Popular dos Povos 
Indígenas9: “ser órgão reitor de políticas 
governamentais para o âmbito indígena, que 
facilite e impulsione o fortalecimento da 
ancestral comunal indígena como caminho 
para a difusão de políticas criadas de maneira 
coletiva desde a base, com força para dar 
resposta imediata, em curto e médio prazo às 
necessidades mais urgentes dos povos e 
comunidades...” 
 
 

“Missão Guaicaipuro” 
 
Desde 2003, o desenvolvimento das missões 
bolivarianas, em diversos âmbitos, se expandiu 
para zonas inóspitas a fim de chegar a todas as 
comunidades indígenas do país.  
 
A Missão Guaicaipuro10 foi criada 
com o intuito de coordenar, articular 
e dar visibilidade às políticas do 
Governo Bolivariano em diversas 
áreas, no âmbito das comunidades 
indígenas e garantir a participação 
na construção das mudanças 
sociais do país. Entre suas funções 
essenciais está velar pela segurança alimentar e 
propiciar o desenvolvimento harmônico e 
sustentável destas comunidades.  
 

 

                                                
9 Criado por Decreto Presidencial nº 5.103, em 28 de 
dezembro de 2006, e publicado no Diário Oficial nº 5.836, 
Extraordinária 
10 Decreto Presidencial nº 5.103, em 28 de dezembro de 
2006, publicado no Diário Oficial nº 5.836, Extraordinária 

MEMBROS DA COMISSÃO PRESIDENCIAL 
MISSÃO GUAICAIPURO 

 

          
 
A partir dos exemplos e das experiências 
promovidas pela missão, em 2010, foram criados 
dois Centros Indígenas de Formação e Produção 
Agrícola, em dois estados representativos, de 
acordo com o número comunidades indígenas 
(Apure e Amazonas). Em um ano, estes centros 
apresentaram uma produção de 300 mil 
pirapitingas, 6.489 frangos, 1.357kg de carne 
suína, 28.080 ovos, beneficiando diretamente a 
população indígena de alta vulnerabilidade11.  
 
Só em 2010, foi oferecido atendimento imediato e 
contínuo a 250 mil indígenas, entre homens e 
mulheres, das diversas comunidades do país. 
Esta população, em situação de vulnerabilidade, 
recebeu assistência no tratamento de doenças 
endêmicas e infecto-contagiosas, subsídios 
alimentícios, equipamentos domésticos e 
instalação de unidades médicas, com um 
investimento de USD 5,9 milhões.  
 
Através da Missão Barrio Adentro (missão de 
atendimento e serviço de saúde nas comunidades 
pobres, no marco da cooperação Cuba-
Venezuela), em 2010, se realizaram 7.077.720 
atendimentos médicos para indígenas na 
Venezuela. 
 

                                                
11 Prestação de Contas do Ministério do Poder Popular para 
os Povos Indígenas perante a Assembléia Nacional 
Bolivariana, 2010. Publicado em http://minpi.gob.ve/web 



Até a presente data, foram entregues 199.809 
Módulos de Suprimentos Alimentícios, atendendo 
2.093 comunidades indígenas em situação de alta 
vulnerabilidade e em lugares de difícil acesso, 
beneficiando 102.337 famílias e 511.687 
indígenas. 
  
A Missão Robinson, Missão Ribas e Missão Sucre 
contam hoje com 16 mil estudantes universitários 
de origem indígena, além de 147 estudantes 
indígenas em medicina integral comunitária. 
 
Para levar adiante esta missão, conta-se com uma 
das principais fontes de financiamento dos 
investimentos sociais: Petróleos da Venezuela 
(PDVSA), por meio do Ministério do Poder Popular 
do Petróleo e Mineração. Até 2009, contribuiu com 
11 milhões de dólares para cumprir com as 
comunidades indígenas12.  
 
 

 
Fotografia 1: Imprensa do Ministério do Poder Popular 
para os Povos Indígenas 11/01/2011 

 
 
Durante o período do governo do Presidente Hugo 
Chávez, nos lugares mais afastados do país, 
chegou:  
 
• Programas educativos como Missão Robinson 

I (alfabetização), Robinson II (escola primária), 
Missão Vuelvan Caras (docência e trabalho), 
Missão Ribas (ensino médio) e Missão Sucre 
(estudos universitários). 

 
• Programas de saúde como a Missão Barrio 

Adentro (serviço de saúde dentro das favelas 
e zonas mais pobres). Desde 2003, garante o 
atendimento médico no território nacional, 
obtendo como resultado mais de 2.008.000 
indígenas atendidos em clínicas médicas 

                                                
12 Ministério do Poder Popular para o Petróleo e Mineração: 
http://www.pdvsa.com 

populares e 352.786 em odontologia. 
 
• 10.035 pessoas receberam tratamento em 

hospitais e 6.236 tiveram cirurgias; além disso, 
foram realizadas 1.146.836 provas de 
laboratório. 

 
• Foram feitas 97.870 ecografias, 15.194 

endoscopias e 134.377 raios X. As grávidas e 
crianças menores de um ano têm o 
atendimento médico garantido e já hoje 
atingem a cifra de 1.113 partos atendidos por 
médicos da missão.  

 
• Outros planos sociais como a Missão Milagre 

(para solucionar ou aliviar problemas oculares) 
atenderam 1.479 indígenas; através da Missão 
José Gregório Hernández 8.207 indígenas 
com alguma deficiência recebem atendimento. 
Em total, 152 jovens originários estudam no 
Programa Nacional de Formação de Medicina 
Integral Comunitária.13   

 

 

 

                                                
13 Indígenas venezuelanos reivindicam sua história. 
Publicado em 18 de junho de 2011. 
http://wwwfobomade.org.bo/art-1217 

“Há três séculos –o senhor diz- que começaram as 
barbaridades que cometeram os espanhóis no grande 
hemisfério de Colombo”. São barbaridades que era tem 
rejeitado como fabulosas, já que parecem superiores à 
perversidade humana, e jamais seriam acreditadas pelos 
críticos modernos, se os constantes e repetidos 
documentos não testificassem estas infaustas verdades. 
O filantrópico bispo de Chiapa, o apóstolo da América, as 
Casas, deixou para a posteridade uma breve relação 
delas, extraída dos resumos que seguiram em Sevilha 
aos conquistadores, com o depoimento de quantas 
pessoas respeitáveis havia então no Novo Mundo, e com 
os próprios processos que os tiranos fizeram entre eles: 
segundo consta os mais sublimes historiadores daquele 
tempo sanguinário.  
 
 

(Simon Bolívar, Carta da Jamaica, 1815) 


