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RESUMO 

 

 

A Constituição Federal de 1988 destinou um capítulo específico para tratar dos direitos e 

garantias indígenas, inaugurando, ainda, novos fundamentos para os direitos originários dos 

índios sobre suas terras tradicionais, pautados na dignidade da pessoa humana e na proteção à 

diversidade étnica e cultural da sociedade brasileira. No entanto, em março de 2009, no caso 

da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Petição n. 3388/RR), o Supremo 

Tribunal Federal interpretou o direito originário indígena, limitando o seu reconhecimento às 

terras que estivessem ocupadas tradicionalmente pelos índios em 5 de outubro de 1988, data 

da promulgação da CF/88. Por conseguinte, observa-se que essa teoria vem sendo utilizada na 

instância judicial apenas para inviabilizar a efetivação do direito territorial dos índios. Porém, 

percebe-se que a viabilidade da definição de um marco temporal como pressuposto para a 

caracterização da Terra Indígena depende do entendimento que se tem sobre a finalidade do 

direito originário dos índios. Diante disso, busca-se apresentar os fundamentos, valores, e 

finalidade do direito à terra compreendido no art. 231 do CF/88, bem como compreender e 

analisar quais os suportes teóricos e as consequências jurídicas da tese do fato indígena, a fim 

de se verificar se há compatibilidade dessa interpretação restritiva (fato indígena) com a nova 

ordem de valores e princípios instaurada pela atual Constituição. Considera-se, por fim, que o 

fato indígena é incompatível com os princípios norteadores do direito indígena, configurando-

se em um atalhamento da Constituição. Ademais, verificam-se ainda outros dispositivos 

constitucionais e legais garantidores do direito ao território tradicionalmente ocupado, 

corroborando com o entendimento de que o direito dos índios as terras tradicionais não se 

condicionam a um marco temporal da ocupação. No entanto, entende-se ser importante afastar 

a interpretação do fato indígena, a fim de manter a preferência constitucional do direito 

territorial indígena, proporcionando maior proteção às comunidades tradicionais e aos povos 

indígenas. 

 

Palavras-chave: fato indígena, marco temporal, direito territorial indígena. 
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ABSTRACT 

 

 

The 1988 Federal Constitution reserved a specific chapter to deal with indigenous rights and 

warranties, unveiling new bases to indigenous original rights over their traditional lands that 

are bases on human dignity and on the protection of cultural and ethnical diversity of 

Brazilian society. However, in March 2009, in the demarcation case of the Indigenous 

Territory Raposa Serra do Sol (Petition n. 3388/RR), the Federal Supreme Court interpreted 

that the indigenous original rights by limiting it to the recognition of lands occupied 

traditionally by indians on October 5
th

 1988, promulgation date of the Federal Constitution. 

Therefore, it's been observed that such theory is being used in the judicial instance only to 

restrain the effectiveness the indigenous territorial rights. Thus, the viability of a timely 

milestone definition is set as an essential aspect of the characterization of indigenous lands. 

Having these elements in mind, this work aims at  presenting the bases, values and the finality 

of right over land understood through the art. 231 of Federal Constitution, as well as it aims to 

understand and analyze which are the theoretical supports and the juridical consequences of 

the thesis of the indigenous fact, in order to verify if there is compatibility between this 

restrictive interpretation (indigenous fact) and the new order of values and principles 

instaured by the current Constitution. It's considered that the indigenous fact is incompatible 

with the Indigenous Law principles. Furthermore, other Constitutional and legal norms that 

guarantee the right to traditionally occupied territories, corroborating with the understanding 

that  the right indians' right to land is not conditioned by a timely milestone of occupation. 

Thus, it is important to put aside the indigenous fact interpretation, in order to maintain the 

Constitutional preference of the indigenous territorial rights, allowing a wider protection to 

traditional communities and to indigenous peoples. 

 

Keywords: Indigenous Fact, Timely Milestone, Indigenous Territorial Rights. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A imposição de regimes jurídicos aos povos indígenas pelo Estado luso-brasileiro 

fez-se constante em todo o processo colonial de conquista e ocupação. Os direitos dos povos 

nativos eram reconhecidos nos discursos teóricos e nas normas estatais, mas negado na prática 

pela sociedade hegemônica e pelo próprio sistema que, em tese, os reconhecia. Nesse 

contexto, admitia-se o Direito do “Outro” a partir da concepção do Direito do “Eu”, ou seja, 

não se reconhecia o sistema jurídico oriundo das relações indígenas, mas sim o que o 

colonizador entendia por Direito. O Estado português, portanto, ditava, ao seu modo, o 

sistema jurídico ao qual esses povos deveriam se subordinar, fato que contribuirá 

significativamente para a intervenção no modo de vida das sociedades indígenas e para o 

espólio de suas terras, marcando, assim, a História do surgimento da Nação brasileira. 

Não obstante, as Histórias dos povos indígenas dão conta da diversidade étnica e 

cultural existente antes mesmo da invasão européia nestas terras. A variedade das práticas de 

resistência contra-hegemônicas praticamente equivaliam-se à multiplicidade das próprias 

nações ameríndias. Se o colonizador português buscava fazer imperar os seus institutos e 

modelos de organização jurídica e territorial, os povos indígenas insistiam em desconhecê-los, 

ou aceitá-los, ressignificando-os, sem que isso importasse em sua anulação nesses espaços. 

Assim, alguns povos indígenas, visualizando as contradições do sistema colonial, 

apoderaram-se de seu discurso no intuito de salvaguardar-lhes parte de seus territórios 

tradicionais e evitarem maiores conflitos diretos (armado) com a sociedade ocidental. 

Com a formação do Estado brasileiro no início do século XIX, a idéia de 

organização social ocidental que se apresentava à época implicava na adoção da fórmula de 

um Estado, uma Nação. Assim, a cúpula detentora do poder político-econômico entendia ser 

necessária a identificação dos habitantes do Brasil a uma única Nação. O mito fundador 

brasileiro, em que se sustenta a fusão das três raças (índio, negro e branco), surge, então, para 

negar a diversidade cultural existente no âmbito de cada uma dessas “raças”, afirmando, por 

conseguinte, a existência no território de uma só Nação – a brasileira. 

Contudo, a participação indígena na construção da sociedade brasileira não 

desaparece após o período colonial, como se conta na Historia oficial, e ressurge (ou não) com 

o advento da Constituição de 1988. A presença indígena mostra-se nas relações sociais, nos 
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enfrentamentos, na sua interiorização, na sua interferência nas criações normativas estatais, 

entre outras. Assim, inúmeras etnias indígenas resistiram/resistem, isolando-se e/ou 

reconstruindo e reconfigurando seu modo de vida, possibilitando-lhes, com isso, manterem 

vivas suas identidades étnicas e culturais. 

Do protagonismo indígena, fez-se aprovar na Assembléia Nacional Constituinte – 

ANC – de 1987/88 um capítulo específico para tratar de seus direitos e garantias. Observa-se 

que a nova ordem jurídica, instaurada pela Lei Fundamental de 1988, rompeu com a 

orientação assimilacionista das normas anteriores, inaugurando, ainda, novos fundamentos 

para os direitos indígenas, pautados na dignidade da pessoa humana e na proteção à 

diversidade étnica e cultural da sociedade brasileira.  

Assim, considera-se a importância das diversas formas de expressão social, de 

sentir e dar sentido a vida, e as inúmeras respostas que as sociedades podem dar ao seu 

desenvolvimento; diversidade esta que se mostra como elemento integrante da essência da 

Humanidade. Nesse sentido, retorna-se à questão central do papel do Estado brasileiro na 

proteção da diversidade étnica e cultural, cabendo, então, a ele oferecer os elementos 

indispensáveis para a garantia do exercício pleno do direito à diferença, ao qual, no caso das 

populações indígenas, a terra tradicional está intimamente relacionada. Ressalte-se, ainda, 

que, no concernente ao direito à terra, a Constituição o reconheceu expressamente em seu 

texto, cravando-lhe o status de originário, no intuito de lhe garantir maior e imediata 

efetividade.  

No entanto, em março de 2009, no caso da demarcação da Terra Indígena Raposa 

Serra do Sol (Petição n. 3388/RR), o Supremo Tribunal Federal outorgou outra interpretação 

acerca da aplicação do direito originário indígena, limitando-o àquelas terras que estivessem 

ocupadas tradicionalmente pelos índios em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Lei 

Fundamental do País. Assim, segundo essa vertente, a verificação da ocupação tradicional 

indígena persistente em 1988 faz-se fundamental para o reconhecimento do direito originário 

dos índios sobre suas terras. Esse novo paradigma interpretativo teve sua exposição precisa no 

voto-vista do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, sendo denominado por ele de tese do 

fato indígena, e posto como o substituto da teoria do indigenato, fonte do direito originário 

indígena desde o início da colonização portuguesa.  

Apesar de condicionar o reconhecimento do direito originário indígena, os 

ministros Ayres Britto e Menezes Direito sustentaram, em seus votos, que a interpretação 

visava, também, à proteção da posse indígena e à garantia de um procedimento demarcatório 
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mais célere, visto que evitaria o esbulho territorial após a vigência da Constituição e 

simplificaria a aferição da ocupação indígena, pois bastaria sua comprovação persistente em 

1988. 

Todavia, observa-se que essa teoria vem sendo utilizada na instância judicial 

apenas para inviabilizar a efetivação dos direitos dos índios a suas terras tradicionais, 

dificultando, principalmente, o exercício pleno de seu direito à terra, em razão da manutenção 

de não índios na circunscrição da Terra Indígena, como também da suspensão dos processos 

administrativos demarcatórios.  

Nota-se, porém, que a viabilidade da definição de um marco temporal como 

pressuposto para a caracterização da Terra Indígena depende do entendimento que se tem da 

finalidade da garantia do direito originário dos índios. Diante disso, faz-se necessário 

conhecer quais os fundamentos, valores, e finalidade do direito à terra compreendido no art. 

231 do CF/88, bem como compreender e analisar quais os suportes teóricos e as 

consequências jurídicas da tese do fato indígena, a fim de se verificar se há compatibilidade 

dessa interpretação restritiva (fato indígena) com a nova ordem de valores e princípios 

instaurada pela atual Constituição.  

A priori, observa-se que a Constituição reconheceu a diversidade étnica e cultural 

existente no Brasil, garantindo o exercício pleno dos direitos culturais. Assim, no caso dos 

direitos territoriais dos povos tradicionais, questiona-se se há sentido em restringir a proteção 

do direito à diferença a uma situação fática em 1988. 

O estudo desenvolvido contou com a fase exploratória, através da busca das 

legislações e de referências relativas ao direito territorial indígena. Posteriormente, na fase 

descritiva da pesquisa, sistematizou-se os dados encontrados, descrevendo as relações entre os 

povos indígenas e a sociedade ocidental no contexto da colonização e formação do Estado 

brasileiro; como também, os argumentos expostos nos votos do julgamento da Petição n. 

3388/RR (Pet 3388). Paralelamente, procedeu-se à fase explicativa, em que se buscou 

aprofundar e compreender o suporte teórico dos institutos legitimadores do direito originário 

indígena, através da análise e apreensão das causas da elaboração do direito originário dos 

índios e da interpretação consoante o fato indígena, bem como das consequências na 

efetivação dos direitos indígenas fundamentais.  

Para o desenvolvimento da temática proposta, utilizou-se a metodologia histórica 

e a dialética, para investigar os fundamentos e a finalidade do direito originário dos índios às 
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terras tradicionais e da teoria do fato indígena, e o método comparativo e dedutivo para a 

análise da compatibilidade constitucional dessa nova diretriz interpretativa. Quanto às 

técnicas de pesquisa, constituiu-se, basicamente, do exame bibliográfico – livros, artigos, 

teses, dissertações e periódicos – e das legislações sobre a matéria. 

Dessa forma, o primeiro capítulo tem por escopo expor sucintamente acerca das 

normatizações luso-brasileiras, desde o início da colonização até o período que antecede à 

Constituição de 1988, relativas à imposição de um estatuto jurídico para o reconhecimento do 

direito territorial dos povos nativos do Brasil. Busca-se, também, estudar o aporte jurídico 

relativo à instituição do indigenato no País, a fim de analisar as consequências jurídicas de seu 

reconhecimento, atentando-se, ademais, para as práticas indigenistas e para as representações 

sociais acerca dos índios no território brasileiro naquela época.  

No segundo capítulo, traça-se um esboço da participação das organizações 

indígenas na Assembléia Nacional Constituinte, bem como sistematizam-se suas principais 

demandas, a fim de aproximar a interpretação do direito positivado na Constituição às 

reivindicações desses povos. Ademais, expõe-se sobre as principais inovações trazidas na 

Constituição, tais como as mudanças de paradigmas filosóficos e antropológicos, que 

passaram então a nortear as relações sócio-jurídicas relativas aos povos indígenas. Além 

disso, aborda-se, de modo sucinto, o estatuto jurídico das terras indígenas à luz da nova 

Constituição, questionando-se, ao final, se a mudança do fundamento do direito territorial 

implica necessariamente a substituição do instituto do indigenato 

No último capítulo, busca-se sistematizar e compreender o conceito, fundamento e 

finalidade da tese do “fato indígena”, além de estudar e analisar a sua repercussão na 

sociedade e no âmbito do Poder Judiciário, no intuito de visualizar a compreensão desses 

outros setores acerca da nova interpretação do STF conferida ao artigo 231 da Constituição. 

Assim, a pesquisa tem por escopo conhecer a teoria do “fato indígena” em sua verdadeira 

forma, como ela é vista e aplicada na sociedade, buscando-se apresentá-la para além do que 

foi dito.  
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1 DIREITO INDIGENISTA BRASILEIRO: DA COLÔNIA À 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

 

Da colonização portuguesa à atualidade, inúmeras regras jurídicas foram impostas 

aos índios visando regular sua vida e organização territorial no Brasil. Algumas normas 

referiam-se à (privação de) liberdade do indígena
1
, que decorriam de conveniências político-

econômicas e de discussões acerca da própria natureza humana (existência de alma) do 

indígena; outras normas buscaram regular sua situação territorial, com o intuito de confiná-los 

a uma pequena porção de terras, para catequizá-los e “civilizá-los”, de modo a liberar espaço 

para as frentes econômicas da sociedade dominante, e, ao mesmo tempo, colocar à sua 

disposição a mão-de-obra indígena.  

Nota-se, desde logo, a imposição violenta de normas criadas pelo invasor e a 

negação das tradições, religiões, organizações sociais e territoriais e dos próprios sistemas 

jurídicos indígenas, causando a destruição física, cultural e espiritual de muitos povos. Não 

obstante, inúmeras etnias resistiram/resistem, isolando-se e/ou reconstruindo e reconfigurando 

seu modo de vida, possibilitando-lhes, assim, manterem vivas suas identidades étnicas e 

culturais. 

O presente capítulo tem por objetivo expor sucintamente acerca das 

normatizações lusitanas/brasileiras, desde o início da colonização até o período que antecede à 

Constituição de 1988, relativas à imposição de um estatuto jurídico para o reconhecimento do 

direito territorial dos povos nativos do Brasil
2
. Assim, esta apresentação inicial se deterá, 

principalmente, no aporte da construção legislativa luso-brasileira e da formação dos 

institutos fundadores do direito originário indígena no País e nas conseqüências jurídicas de 

seu reconhecimento, atentando-se, ademais, para as práticas indigenistas e para as 

representações sociais acerca dos índios no território brasileiro. 

 

                                                 
1
 A palavra “indígena”, embora utilizada de modo generalizante, deve ser compreendida em sua complexidade, 

abrangendo a heterogeneidade cultural desses povos; todavia, unidos e organizados em torno de um luta em 

comum. 
2
 Deve-se ficar claro que o direito imposto aos indígenas distinguia-se das normas e práticas de reconhecimento 

territorial dos diversos povos nativos habitantes desta região. Não se tratava, ademais, de benemerência do 

português invasor ou, posteriormente, do governo brasileiro,  mas de conveniência política e econômica, com 

intenções distintas de acordo com o seu tempo, mas sempre imbricadas aos interesses do colonizador. 
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1.1 Direito ao aldeamento e a ser colonizado, as “benesses da civilização”: 1549 a 1755
3
 

 

 

O imaginário acerca do índio no século XVI focava-se, principalmente, na 

discussão acerca de sua natureza humana e em seu potencial de conversão ao cristianismo. 

Diante dessa contenda filosófica e teológica, visualizam-se duas concepções distintas: uma 

identificada no colono propriamente dito; e a outra, nos missionários. Os primeiros 

normalmente ressaltavam as práticas antropofágicas e o modo de vida diferente (do ponto de 

vista do colonizador), caracterizando os índios como demoníacos e bárbaros, na tentativa de 

lhes despir de sua natureza humana, para legitimar, assim, as guerras “justas” e as ações de 

extermínio e subjugação. Os missionários, por sua vez, acreditavam que, embora esses povos 

se encontrassem em um estado selvagem e canibal, havia neles a ingenuidade e a qualidade de 

“vazios” (fáceis de ser moldados), ideias associadas, respectivamente, à imagem de nudez e à 

aparente ausência de deus
4
, o que os tornavam passíveis da conversão cristã, realizada através 

dos esforços da catequese eclesiástica. 

Apesar das divergências ideológicas, os agentes da colonização convergiam em 

alguns de seus interesses, tais como utilização da mão-de-obra indígena, usurpação de suas 

terras, e a “civilização” e cristianização deles. Dessa forma, ambos concordavam que a 

catequese e a “civilização” desses indivíduos “incultos e bárbaros” se faziam importantes para 

o projeto colonizador, visto que a garantia do domínio português na região dependeria da 

ocupação efetiva e da disposição suficiente de mão-de-obra para o trabalho nos engenhos. 

Infere-se, assim, que as “representações dos índios no período colonial derivavam de visões 

de mundo que davam um sentido humanitário e religioso ao empreendimento colonial”
5
. 

Havia, assim, uma concordância entre os colonizadores (Coroa, administradores, 

colonos e missionários) acerca da importância do papel desempenhado por cada um no 

                                                 
3
 Em razão da diversidade de relações entre os povos indígenas e a sociedade luso/brasileira desde o contato à 

atualidade, dificultando a abordagem das legislações pelos períodos consagrados na didática da História do 

Brasil (Colônia, Império e República), adotou-se, por conveniência, a divisão presente na obra de Oliveira & 

Freire: 1549-1755; 1755-1910; 1910-1988. Ressalte-se, entretanto, que esta divisão também não enquadra um 

único modelo de relacionamento para cada intervalo de tempo, como reconhecem os próprios autores. Cf. 

OLIVEIRA, João Pacheco de; FREIRE, Carlos Augusto da Rocha. A presença indígena na formação do 

Brasil. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; 

LACED/Museu Nacional, 2006.  
4
 CUNHA, Manuela Carneiro da. Imagens de Índios do Brasil: O Século XVI. Estudos Avançados, vol. 4, n. 10. 

São Paulo, set/dez. 1990, p. 93. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 

S0103-40141990000300005&lang=pt>. Acesso em: 22 mai. 2010.  
5
 OLIVEIRA; FREIRE, op. cit., p. 28. 
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processo de colonização, todos indispensáveis para um maior sucesso da conquista 

portuguesa-cristã. Dominação física, política e espiritual encontravam-se, portanto, 

intimamente ligadas ao êxito do projeto colonial. Explica Manuela Carneiro da Cunha: 

 

Sem fé, mas crédulos: os jesuítas imputam aos índios uma extrema credulidade, e a 

coisa é só aparentemente contraditória. No fundo, a fé é a forma centralizada da 

crença, excludente e ciumenta. A carência de fé, de lei, de rei e de razão política não 

são senão avatares de uma mesma ausência de julgo, de nomandismo ideológico que 

faz pendant a atomização política. A credulidade é uma forma de vagabundagem da 

fé. É por isso que a sujeição tem de se dar em todos os planos ao mesmo tempo; 

nisso parecem convergir afinal tanto os jesuítas, quanto os colonos e os 

administradores. A sujeição política é a condição da sujeição religiosa
6
. (grifos 

nossos). 

 

Não obstante, fazia-se presente a disputa entre os colonos e os missionários pelo 

trabalho indígena e por terras para a colonização, que se justificavam em concepções diversas 

acerca do indígena, conforme identifica Oliveira & Freire: 

 

[...] No Brasil, os diferentes tipos de trabalho compulsório dos índios junto aos 

aldeamentos expressavam os conflitos entre os projetos coloniais dos missionários e 

os dos colonos, pois envolviam tanto distintas visões sobre os índios, quanto a 

disputa sobre a posse do trabalho indígena, com a conseqüente consolidação desses 

respectivos projetos
7
. 

 

Essas representações sociais relativas ao indígena, sem dúvida alguma, 

influenciaram na elaboração de normas pela Coroa portuguesa. Através da legislação colonial, 

conseguiu-se conciliar os interesses aparentemente destoantes dos colonos e dos jesuítas, 

servindo um de justificativa para o outro; a força militar portuguesa subjugava os indígenas 

inimigos, dispondo-os à ação dos missionários, ao passo que o processo de catequese 

disponibilizava mão-de-obra à empresa colonial. Toda a violência empregada contra os 

indígenas resistentes legitimava-se no aparato normativo de Portugal, que a justificava no 

caráter ético e religioso da cristianização do mundo pagão
8
. 

Para harmonizar esses interesses, a legislação aplicada na Colônia passou a 

distinguir os habitantes nativos e a incluir ressalvas em suas regulamentações. O tratamento 

diferenciava-se de acordo com a identificação do indígena: “aliado” ou “inimigo”. 

Enquadravam-se como aliados os índios “mansos”, os que faziam trocas com o estrangeiro 

                                                 
6
 CUNHA, op. cit. , p. 106. 

7
 OLIVEIRA; FREIRE, op. cit., p. 30. 

8
 Ibid., p. 35. 
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português e os “convencidos” a descer do sertão, para novos aldeamentos, criados com o 

intuito de catequizá-los e civilizá-los. Os ditos “inimigos” consistiam naqueles que se 

contrapunham, com medidas mais visíveis, à ocupação territorial portuguesa, combatendo 

ativamente os colonizadores e/ou se opondo à catequização. Assim, conforme o pensamento 

da metrópole, os primeiros deveriam ser convertidos à civilização e ao cristianismo, sem mais 

problemas; enquanto que os povos indígenas “inimigos”, “bravios”, “deviam ser submetidos 

militar e politicamente, escravizando-os e forçando-os ao trabalho nas fazendas coloniais, de 

forma a garantir o seu processo de civilização e catequização”
9
. 

A escravidão e a conquista dos povos indígenas, através das guerras justas, eram, 

então, legitimadas pelas normas emanadas pela Metrópole portuguesa. De acordo com a 

doutrina da guerra justa, oriunda do direito de guerra medieval, a Coroa e a Igreja poderiam 

autorizar a guerra contra os pagãos. No sec. XVI, a Coroa monopolizou esse poder de 

permissão, conformando-o politicamente ao projeto colonial, pois, além da evidência de 

costumes pagãos, dever-se-iam constatar óbices aos empreendimentos coloniais
10

. Assim, os 

nativos que contrariassem os interesses expansionistas e comerciais da Metrópole lusitana 

figurariam como seus inimigos, consequentemente, poder-se-iam, após o procedimento para a 

declaração de guerra justa, submetê-los ao trabalho compulsório ou, até mesmo, aniquilá-los, 

perfazendo-se, então, o intento de dominação territorial e produção mercantilista português. 

Pela Carta de Lei de 10 de setembro de 1611, observam-se as definições de índio inimigo e os 

procedimentos e objetivos da guerra justa: 

 

Porém, succedendo caso, que os ditos Gentios movam guerra, rebellião e 

levantamento, fará o Governador do dito Estado, Junta, com o Bispo, sendo 

presente, e com o Chanceller e Desembargadores da Relação, e todos os Prelados 

das Ordens, que forem presentes no logar, aonde se fizer a tal Junta, e nella se 

averiguará, se convem, e é necessário ao bem do Estado, fazer-se guerra ao dito 

Gentio, e se ella é justa; e do assento, que se tomar, se me dará conta, com relação, 

das causas, que para isso ha, para eu as mandar ver; e approvado, que se deve fazer a 

guerra, se fará; e serão captivos todos os Gentios, que nella se captivarem. E porque 

poderá succeder, que na dilação de se esperar minha resposta e aprovação, sobre se 

fazer a guerra, haja perigo: hei por bem, e mando, que, havendo-o na tardança, e 

sendo tomado assento pela dita maneira, que se deve fazer guerra, se faça, execute o 

que se assentar (dando-se me comtudo conta do assento, como fica referido); e os 

Gentios, que se captivarem, se assentarão em livro, que para isso se fará, por seus 

próprios nomes, e logares donde são, com declaração de suas idades signaes e 

circumstancias que houver em seu captiveiro; e as pessoas que os captivarem, e a 

que pertecerem, os terão como captivos, sendo feitas as ditas diligências; porque não 

as fazendo, o não serão; e com ellas os não poderão vender, até eu ter confirmado o 

assento que se tomar, sobre se fazer a tal guerra; e confirmando-o eu, poderão fazer 

delles o que lhes bem estiver, como seus captivos, que ficarão sendo livremente; e 

                                                 
9
 OLIVEIRA; FREIRE, op. cit., p. 35. 

10
 Ibid., p 36-37. 



19 

 

não o confirmando, se cumprirá o que sobre isso mandar
11

 
12

. (grifos nossos). 

 

Outra forma de escravidão indígena legalizada pela Coroa portuguesa realizava-se 

mediante o “resgate” dos indígenas aprisionados por grupos rivais, e que, supostamente, 

aguardavam a morte em rituais antropofágicos. O resgate, também chamado de comércio de 

guerra, consistia no “livramento” desses índios por meio da troca, em que o resgatante poderia 

destinar o índio resgatado ao trabalho compulsório
13

. Posteriormente, o alvará de 1574 limitou 

a servidão dos índios de resgate, ou índios de corda, a 10 (dez) anos
14

. 

Quanto aos aldeamentos realizados pelos missionários, tratava-se de uma re-

elaboração das aldeias indígenas em espaços cedidos pela Coroa portuguesa, geralmente 

próximos aos povoamentos coloniais. Os índios aldeados provinham das guerras justas, de 

etnias do litoral e dos “descimentos”, índios do sertão “convencidos” a aldear-se perto das 

vilas portuguesas. Os objetivos dos aldeamentos iam além da conversão dos indígenas ao 

modo de vida ocidental e à fé cristã. Serviam, sobretudo, para liberar espaço para a investida 

de ocupação territorial portuguesa e para suprir a mão-de-obra necessária à empresa colonial, 

conforme observa Perrone-Moisés: 

 

O aldeamento é a realização do projeto colonial, pois garante a conversão, a 

                                                 
11

 PORTUGAL. Carta de Lei de 10 de setembro de 1611. Declara a Liberdade dos Gentios do Brasil, 

exceptuando os tomados em Guerra Justa. Disponível em: < 

http://iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?id_parte=94&id_obra=63&pagina=977>. Acesso em: 20 mai. 2010. 
12

 Após a agitação dos moradores da Capitania do Maranhão decorrente da proibição do cativo de índios, o Rei 

reestabeleceu a possibilidade para os casos de guerra justa, ampliando-a ainda mais, conforme a Provisão de 17 

de outubro de 1653: “[...] resolvi que póde e deve haver captiveiro d‟aqui em diante, as quaes são as seguintes: 

Preceder guerra justa: e para se saber se o é, há de constar que o dito gentio livre, ou vassalo meu, impedio a 

prégação do Sagrado Evangelho, e deixou de defender as vidas e fazendas de meus Vassallos em qualquer parte: 

Haver-se lançado com os inimigos da minha Corôa, e dado ajuda contra os meus Vassallos. Exercitar latrocínios 

por mar e por terra, infestando os caminhos, salteando, ou impedindo o commercio e trato dos homens, para suas 

fazendas e lavouras. Se os Indios meus súbditos faltarem ás obrigações que lhes foram postas e aceitadas nos 

principios das suas conquistas, negando os tributos, e não obedecendo quando forem chamados para trabalharem 

em meu serviço, ou para pelejarem com os meus inimigos. Se comerem carne humana, sendo meus súbditos. E 

precedendo as taes clausulas, ou cada uma dellas, sou servido se lhe possa fazer justamente e captivai-vos [...]”. 

(PORTUGAL. Provisão de 17 de outubro de 1653. Liberdade dos Índios do Maranhão. Disponível em: < 

http://iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?id_parte=100&id_obra=63&pagina=582>. Acesso em: 20 mai. 

2010). 
13

 Encontra-se menção a essa prática na Carta de Lei de 1611 – “E porque tenho intendido que os ditos Gentios 

tem guerras uns com os outros, e costumam matar e comer todos os que nellas se captivam, o que não fazem, 

achando que lh‟os compre; desejando prover com remédio ao bem delles, e salvação de suas almas, que se deve 

antepor a tudo; e considerando, como é certo, que nenhuma pessoa quererá dar por eles cousa alguma, não lhe 

havendo de ficar sujeitos: hei por bem, que sejam captivos todos os Gentios, que estando presos e captivos de 

outros para os comerem, forem comprados [...] com declaração, que, não passando o preço, por que os taes 

Gentios forem comprados, da quantia que o Governador com os adjunctos declarar, serão captivos sómente por 

tempo de dez annos, passados elles, ficarão livres, e em sua liberdade; e os que forem comprados por mais, 

ficarão captivos, como dito é”. Disponível em: <http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt>. Acesso em: 20 mai. 2010. 
14

 OLIVEIRA; FREIRE, op. cit., p. 40. 
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ocupação do território, sua defesa e uma constante reserva de mão de obra para o 

desenvolvimento econômico da colônia. Como diz o Regimento das Missões de 

1686, é preciso que haja nas ditas aldeias de índios, que possam ser bastantes, tanto 

para a segurança do Estado, e defensas das cidades, como para o trato e serviço dos 

moradores, e entradas dos sertões
15

. 

 

A Carta de Lei 10 de setembro de 1611, também, expressa alguns dos interesses 

envolvidos na prática dos aldeamentos. Atente-se, desde já, para as declarações de domínio 

sobre as terras habitadas pelos índios, bem como sobre as fazendas reservadas para os índios 

descidos do sertão, que serviam como abastecedoras de gêneros alimentícios e mão-de-obra 

para as povoações de colonos próximas: 

 

E pelo muito que convém á conservação dos ditos Gentios, e poderem com 

liberdade e segurança morar, e commerciar com os moradores das Capitanias, 

e para o mais, que convier a meu serviço, e beneficio das fazendas de todo 

aquelle Estado do Brazil, e cessarem os enganos e violências, com que muitos 

eram trazidos do Sertão: hei por bem, e mando que o Governador do dito Estado [...] 

faça, eleição das pessoas seculares [...] para serem Capitães das Aldêas dos ditos 

Gentios [...] e sendo eleitos, lhes darão ordem para irem ao Sertão persuadir aos 

ditos Gentios desçam abaixo, assim com boas palavras e brandura, como com 

promessas, sem lhes fazer força, nem moléstia alguma [...] E vindo os ditos Gentios 

o Governador os repartirá em povoações [...] limitando-lhes sitio conveniente, 

aonde possam edificar a seu modo, tão distantes dos engenhos e matas do páu 

do Brazil, que não possam prejudicar a uma cousa, nem outra. E assim lhes 

repartirá logares para nelles lavrarem e cultivarem [...] E os ditos Gentios serão 

senhores de suas fazendas nas povoações, assim, como o são na Serra, sem lhes 

poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhes fazer moléstia, ou injustiça 

alguma; nem poderão ser mudados contra suas vontades das Capitanias e 

logares, que lhes forem ordenados, salvo quando elles livremente o quizerem 

fazer
16

 
17

. (grifos meus). 

 

No que concerne à reconfiguração dos territórios indígenas pelo Direito 

português, o Alvará Régio de 1º de abril de 1680 constitui-se como um marco para as 

delimitações das terras indígenas. Embora previsto conforme o modelo ocidental de ocupação 

do solo, no contexto de colonização e espoliação das nações indígenas, esse Alvará se prestará 

                                                 
15

 PERRONE-MOISÉS, Beatriz. Índios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista do 

período colonial (séculos XVI a XVIII). In: CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos Índios no Brasil. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 120.  
16

 Cf. Carta de Lei de 10 de setembro de 1611. 
17

 O Alvará de 30 de julho de 1609 já declarava o senhorio dos índios sobre as suas terras: “e assim se registrará 

nos Livros da Relação do Brazil, e em todos os das Provedorias, e Capitanias daquelle Estado; e se enviará ao 

Sertão, e terras, aonde os ditos gentios moram, para vir á noticia de todos, e como os hei, e declaro a todos por 

livre, e senhores de suas fazendas, para com mais facilidade poderem commerciar nas ditas Capitanias” 

(PORTUGAL. Alvará de 30 de julho de 1609. Proíbe o Cativeiro dos Gentios do Brasil e providencia acerca 

dos mesmos Gentios. Disponível em: < http://iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?id_parte=94&id_obra 

=63&pagina=801>. Acesso em: 20 mai. 2010). Ressalte-se, outrossim, que tal medida não reconhece o direito 

territorial indígena, pois se ignoram as normatizações e a dinâmica da ocupação territorial dos indígenas. O que 

houve, portanto, foi a imposição do modelo ocidental de ocupação do solo (espaços delimitados – fazendas), 

juntamente com os valores utilitaristas e pragmáticos, tendo a terra função única de produção mercantilista. 
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ao resguardo de parte do território indígena, formalizando, ainda, o instituto do “indigenato” 

no Brasil, consistente no reconhecimento do direito originário dos índios sobre suas terras: 

 

[...] E para que os ditos Gentios, que assim decerem, e os mais, que há de presente, 

melhor se conservem nas Aldeias: hey por bem que senhores de suas fazendas, 

como o são no Sertão, sem lhe poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhe 

fazer moléstia. E o Governador com parecer dos ditos Religiosos assinará aos que 

descerem do Sertão, lugares convenientes para neles lavrarem, e cultivarem, e não 

poderão ser mudados dos ditos lugares contra sua vontade, nem serão 

obrigados a pagar foro, ou tributo algum das ditas terras, que ainda estejão 

dados em Sesmarias e pessoas particulares, porque na concessão destas se 

reserva sempre o prejuízo de terceiro, e muito mais se entende, e quero que se 

entenda ser reservado o prejuízo, e direito os Índios, primários e naturais 

senhores delas
18

. (grifos nossos). 

 

Apesar da maleabilidade das normas portuguesas, às vezes vedando o cativo dos 

“gentios”, depois o permitindo, outrora ressalvando-o
19

, observa-se que as legislações 

variavam segundo o contexto e os interesse envolvidos, buscando-se sempre resguardar o bom 

funcionamento do empreendimento colonial, ou seja, a garantia do território e o lucro para a 

Metrópole. Para Ângela Domingues, citada por Oliveira & Freire, essas legislações:  

 

se interligam entre si, se esclarecem e clarificam: a legislação de caráter geral que 

estabelece e legitima os casos de escravatura dos índios por guerra justa e por 

resgate; a legislação específica sobre os índios, que regulamenta e normaliza as 

relações de dependência, de trabalho e as instituições; e um outro tipo de legislação 

que, ainda que de âmbito diferente, menciona, marginalmente a relação dos índios 

com os poderes ou os indivíduos
20

. 

 

Ademais, sem embargo as ressalvas expressas nas legislações coloniais referente 

ao cativo dos índios, o desrespeito às normas fazia parte do cotidiano da vida colonial, visto 

                                                 
18

 O parágrafo 44 do Alvará de 1º de abril de 1680 aplicava-se somente ao Estado do Maranhão e Grão Pará. 

Desse alvará, o texto do parágrafo 44 e as disposições sobre a liberdade dos indígenas fizeram-se constantes na 

Lei de 6 de junho de 1755 (PORTUGAL. Lei de 6 de junho de 1755 Para se restituir aos índios do Pará e 

Maranhão a liberdade de suas pessoas e bens. Disponível em: < http://iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro 

.php?id_parte=105&id_obra =73&pagina=506>. Acesso em: 20 mai. 2010). 
19

 De acordo com a Provisão de 5 de julho de 1605, estabeleceu-se que “em nenhum caso se podessem captivar 

os gentios do Brazil; porque, com quanto houvesse algumas razões de direito para se poder em alguns casos 

introduzir o dito captiveiro, eram de tanto maior consideração as que havia em contrario, especialmente pelo que 

tocava á conversão dos gentios á nosso Santa Fé Catholica, as quaes se deviam antepor a todas as mais. O Alvará 

de 30 de julho de 1609 mantém a dita proibição. Na Carta de Lei de 10 setembro de 1611, observa-se, outra vez, 

as ressalvas quanto à guerra justa e ao resgate de índios. O Alvará de 1º de abril de 1680 proíbe, novamente, toda 

espécie de cativeiro, sendo, no entanto, revogado pelo Alvará de 28 de abril de 1688, devido ao 

descontentamento dos colonos da Capitania do Maranhão. Somente com o advento da Lei de 6 de junho de 1755, 

restaurando o Alvará de 1º de abril de 1680 e ampliando sua validade para toda a Colônia, será novamente 

vedado qualquer forma de escravidão de índios. Legislações extraídas do portal Ius Lusitaniae – Fontes 

Históricas de Direito Português. Disponível em: <http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt>. Acesso em: 20 mai. 

2010. 
20

 DOMINGUES, 2000, apud OLIVEIRA; FREIRE, op. cit., p. 36. 



22 

 

que a administração da colônia não conseguia fiscalizar eficazmente o cumprimento das leis, 

o que, também, nem sempre lhe interessava. Das violações, as mais habituais consistiam-se no 

incitamento de alguns povos para dar causa a guerra justa, nos preamentos (captura sem 

permissão legal) realizados por bandeirantes, e na invasão e expulsão dos indígenas de seus 

territórios
21

. 

Se os colonos se esquivavam das leis portuguesas, por outro lado, os indígenas, 

diversas vezes, reagiram à opressão e à espoliação de suas terras, utilizando-se delas, seja 

através dos pedidos de datas e sesmarias, como também abrigando-se nos aldeamentos 

temporariamente
22

, sendo certo, ainda, “que os índios não se anularam nesses espaços”
23

 
24

, 

conforme demonstra Albuquerque: 

 

O fato é que as lideranças, sobretudo os “principais” das Missões jesuíticas, sabia, 

bem dos direitos que a legislação colonial e especialmente a referente aos 

aldeamentos lhes proporcionavam. Por essa razão, recorriam às cartas de concessão 

de terras junto às autoridades da capitania
25

 
26

. 

 

Ainda quanto à participação indígena e à criação de modos de resistência na 

sociedade colonial que se impunha e se construía, afirma Albuquerque: 

 

Os índios são partícipes dessa dinâmica, constroem alianças e estratégias de 

sobrevivência, afirmando identidades, mesmo nos espaços dos “outros”, nos espaços 

oficiais, que também passam a lhes pertencer nas ressignificações e reconfigurações 

identitárias que realizam. Tudo isso em meio a grandes perdas, já que se tratava de 

                                                 
21

 Nota-se no Alvará de 30 de julho de 1609, que a Coroa Portuguesa conhecia o descaso dos colonos pelas leis, 

mandando, inclusive, realizar diligências que cessassem essas atitudes; no entanto, o cativo e a incitação de 

guerras justas continuaram, visto que a administração da justiça na Colônia era ineficiente. “Eu EL-REI Faço 

saber aos que esta lei virem, que, sendo o Senhor Rei Dom Sebastião, meu Primo, que Deus tem, informado dos 

modos ilícitos com que nas partes do Brazil se captivaram os gentios, e dos grandes inconvenientes que disso 

resultavam [...] E El-Rei meu Senhor, que Santa Glória haja, por atalhar os meios peleados, de que os moradores 

do Brazil usavam, para, com pretexto de justa guerra, os captivarem, houve por bem de revogar a dita Lei, por 

outra, que fez em 11 de Novembro do anno de 1595 [...]”. Cf. Alvará de 30 de julho de 1609. 
22

 Deve-se, portanto, realçar as inúmeras e criativas formas de defesa praticadas pelos indígenas, tais como a 

utilização do aldeamento como forma de proteção provisória da perseguição dos colonos, as constantes fugas, a 

oposição à conversão ante as atitudes contrárias ao seu modo de vida. 
23

 ALBUQUERQUE, Manuel Coelho. Seara indígena: deslocamentos e dimensões identitárias. 2003. 162fl. 

Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2002, p. 107. 
24

 Muitos mantêm até hoje seus traços culturais, valores e visão de mundo. É evidente que houve mudanças e 

ressignificações, mas isso faz parte da dinâmica de toda e qualquer cultura, principalmente, quando há intenso 

contato intercultural, o que, entretanto, não significa necessariamente a perda da identidade étnica e cultural de 

um dos povos em contato. 
25

 Ibid., p. 116. 
26

 Interessante também é a utilização dos valores portugueses para embasar o pedido, em que se escamoteavam 

outros interesses: retorno aos antigos territórios, resguardo de uma terra para a sobrevivência do grupo longe do 

incômodo dos colonos, entre outros.  
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trocas desiguais e os nativos encontravam-se num contexto de intensa dominação
27

. 

 

Do exposto, percebe-se que, nas legislações lusitanas, reconhecia-se a liberdade 

dos indígenas, embora aqueles que se rebelassem contra o projeto colonial e a conversão 

cristã poderiam ser combatidos e aprisionados para o trabalho compulsório nos aldeamentos 

ou nas fazendas. Declarava-se um direito territorial, que, todavia, era moldado pelo 

colonizador e, muitas vezes, estava atrelado à catequização e à civilização missionárias. 

Afirmava-se a soberania das nações indígenas, que, no entanto, apresentava-se, quase sempre, 

para possibilitar a declaração de guerra por parte da Coroa. 

Observa-se, sobretudo, que tais atitudes não demonstram o reconhecimento da 

Coroa portuguesa aos direitos indígenas, mas sim, a imposição de um modelo jurídico 

ocidental para regular a vida, as tradições, as religiões e a organização social e territorial 

desses povos. Não obstante, a resistência, a reconstrução e a ressignificação pelos indígenas 

do outro mundo que se apresentava autoritariamente mantiveram vivas suas identidades 

étnicas e culturais. 

 

 

1.2 A aproximação do controle do Estado nas aldeias indígenas – prelúdio à criação de um 

órgão indigenista: 1755 a 1910
28

 

 

 

Ainda no período Colonial, observa-se a mudança no trato entre a Coroa 

portuguesa e os Povos nativos do Brasil com a nomeação de Sebastião José de Carvalho e 

Melo, marquês de Pombal, como primeiro ministro (1750-1777) do Rei Dom José. O marquês 

de Pombal acreditava que o “controle da economia colonial seria o caminho da restauração da 

soberania comprometida e ameaçada pelas devastações da Revolução Industrial”
29

. Diante 

                                                 
27

 Ibid., p. 113. 
28

 Embora o período epigrafado não abranja uma política indigenista única, isto é, uma abordagem 

homogeneizada das relações entre as nações indígenas e a sociedade “branca”, optou-se por essa divisão devido 

às características marcantes da secularização da administração das aldeias formadas para a catequese e 

civilização (1755) e da criação dos Diretórios dos Índios (1757-1578), que irão influenciar, de certo modo, o 

tratamento da questão indígena até o surgimento do órgão específico para a formulação da política indigenista 

em 1910, denominado Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN). Essa 

divisão temporal encontra-se na obra de Oliveira & Freire (OLIVEIRA; FREIRE. op. cit.). 
29

 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3. ed. São Paulo: Globo, 
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disso, buscou fortalecer o domínio econômico e político sobre as colônias portuguesas, 

através da restauração do monopólio comercial das colônias pela metrópole e do 

enfraquecimento da Igreja, visto que esta, cada vez mais, ampliava seu poder, concentrado, 

principalmente, nas mãos dos jesuítas. Assim, a Coroa portuguesa buscou secularizar a 

administração do Estado e das atividades da colônia, confiscando, ainda, as terras e os bens 

eclesiásticos sob sua jurisdição, expulsando, inclusive, os jesuítas do Brasil
30

 e de Portugal.  

Assim, observa-se a repercussão desses fatos no plano jurídico colonial. Através 

da Lei de 6 de junho de 1755, restabeleceu-se a proibição sem ressalvas da escravidão dos 

índios no Estado do Grão-Pará e Maranhão
31

, bem como reafirmaram-se as disposições do 

parágrafo 44 do alvará de 1º de abril de 1680
32

. Pelo Alvará de 7 de junho de 1755, retirou-se 

o poder temporal das companhias religiosas sobre as ditas aldeias de catequese e civilização, 

medida que possibilitou novamente o governo das aldeias pelos “principais” indígenas
33

 
34

; 

porém, pouco tempo depois, criou-se o cargo de Diretor dos Índios, ocupado por pessoa não 

indígena e sem nenhuma relação com a Igreja, a quem se transferiu a competência de 

administração das aldeias. A política de implantação dos Diretórios dos Índios, inicialmente 

realizada pela Lei de 3 de maio de 1757, que se aplicava somente às povoações nativas do 

Estado do Grão Pará e Maranhão
35

, estendeu-se ao restante do Brasil em 1758. A função de 

Diretor de Índios marcou fortemente a política de relações do governo com as nações nativas 

do Brasil, fazendo-se presente em alguns Estados, mesmo após a extinção dos Diretórios
36

. 

Consideravam-se objetivos gerais dos Diretórios: “a dilatação da fé; a extinção do 

gentilismo; a propagação do Evangelho; a civilidade dos índios; o bem comum dos vassalos; 

                                                                                                                                                         
2001, p. 267. 
30

 Cf. OLIVEIRA; FREIRE. op. cit., p. 80. 
31

 “Declarando-se [...] que os sobreditos Índios como livres, e izentos de toda a escravidão podem dispor das 

suas pessoas, e bens como melhor lhes parecer, sem outra sujeição temporal, que não seja a que dever ter as 

Minhas Leis, para a sombra dellas viverem na paz, e união Christã, e na sociedade Civil, em que mediante a 

Divina graça, procuro manter os Povos, que Deos Me confiou, nos quaes ficarão incorporados os referidos Índios 

sem distincção, ou exceção alguma, para gozarem de todas as honras, privilegios, e liberdades, de que os Meus 

Vassallos gazão actualmente conforme as suas respectivas graduações, e cabedaes”. Cf. Lei de 6 de junho de 

1755. 
32

 Vide p. 20 deste trabalho monográfico. 
33

 Alvará de 7 de junho de 1755. “[...] as Aldêas independentes das ditas Villas sejão governadas pelos seus 

respectivos principaes, tendo estes por subalternos os Sargentos Móres, Capitães, Alferes, e Meirinhos das suas 

Nações, que forão instituidos para os governarem [...]”  (PORTUGAL. Alvará de 7 de junho de 1755 Acerca do 

Governo e Administração das índias. Disponível em: <http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt>. Acesso em: 20 mai. 

2010). 
34

 Retomou-se, assim, o previsto na Lei de 12 de setembro de 1673, que houvera sido revogado, conferindo 

novamente a administração temporal aos “principais”, que eram as referências indígenas nas aldeias. Cf. Alvará 

de 7 de junho de 1755. 
35

 Cf. PORTUGAL. A Lei de 3 de maio de 1757. Directório para as Povoações dos Índios do Pará e Maranhão. 

Disponível em: <http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt>. Acesso em: 20 mai. 2010. 
36

 Cf. OLIVEIRA; FREIRE. op. cit., p. 69. 
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o aumento da agricultura; a introdução do comércio; e finalmente o estabelecimento, a 

opulência a total felicidade do Estado”
37

. A obrigatoriedade do uso da Língua portuguesa
38

 e o 

incentivo a miscigenação
39

, também, caracterizaram a política dos Diretórios. 

Em relação à regulamentação das terras ocupadas pelos indígenas, por 

mandamento da lei de 6 de junho de 1755, revigoraram-se as disposições do parágrafo 44 do 

alvará de 1º de abril de 1680, sustentando-se, ademais, “os índios [...] no inteiro domínio e 

pacífica posse das terras [...] para gozarem delas por si e todos seus herdeiros”
40

. 

Faz-se mister observar, portanto, que as legislações coloniais resguardavam, a sua 

maneira, o direito territorial dos índios tanto nos sertões em que se encontravam, como nas 

fazendas formadas pelos aldeamentos, garantindo-lhes, sobretudo, a hereditariedade coletiva 

dessas terras. Nota-se, também, que esse direito indígena prevalecia sobre todos os títulos 

aquisitivos de propriedade existentes, não importando a data da aquisição, antes ou depois da 

ocupação indígena, pois se reservava “sempre o prejuízo de terceiro” ante o “direito dos 

Índios, primários e naturaes senhores dellas”. Sob essas noções fundamentais, alicerçar-se-á o 

instituto do indigenato, arcabouço jurídico do direito originário dos índios sobre as terras que 

ocupam. 

Embora o direito territorial indígena constasse em lei, a criação de outras normas 

com o intuito de torná-lo ineficaz socialmente constituiu, e constitui, uma das práticas mais 

comuns na sociedade brasileira. Merece destaque a Carta Régia de 2 de dezembro de 1808, 

que declarou o caráter devoluto das terras conquistadas em guerra justa e permitiu, 

novamente, a servidão indígena. Ressuscita-se, então, a doutrina da guerra justa, já abolida do 

território brasileiro há algum tempo, atualizando-a conforme os novos interesses vigentes. 

Antes utilizada no intuito primeiro de capturar indígenas para servirem como mão-de-obra 

escrava; agora, presta-se, principalmente, para legitimar a expulsão dos índios de suas terras
41

. 

                                                 
37

 ALMEIDA, 1997, apud OLIVEIRA; FREIRE. op. cit., p. 70. 
38

 Conforme a Lei de 3 de maio de 1757, verifica-se a justificativa da imposição da Língua Portuguesa como 

meio de dominação e assimilação forçada: “[...] Sempre foi maxima inalteravelmente praticada em todas as 

Nações, que conquistárão novos Dominios, introduzir logo nos Póvos conquistados o seu proprio idiôma, por ser 

indisputavel, que este he hum dos meios mais efficazes para desterrar dos Póvos rusticos a barbaridade dos seus 

antigos costumes; e ter mostrado a experiencia, que ao mesmo passo, que se introduz nelles o uso da Lingua do 

Principe, que os conquistou, se lhes radica tambem o affecto, a veneração, e a obediencia ao mesmo Principe [...] 

será hum dos principaes cuidados dos Directores, estabelecer nas suas respectivas Povoações o suo da Lingua 

Portugueza [...]”.  
39

 O incentivo à miscigenação não ocorreu apenas em relação aos indígenas no Brasil, mas também em Portugal, 

onde se obrigou, em 5 de outubro de 1768, a primeira nobreza da corte (linhagem pura) a realizarem casamentos 

fora do seu círculo sanguíneo.   
40

 Cf. Lei de 6 de junho de 1755.  
41

 A guerra justa realizada contra os indígenas nos três séculos anteriores, também, visava à desarticulação dos 
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Com isso, praticamente todos os indígenas tornaram-se “inimigos”, visto que esse status 

configurava uma escusante formal para o espólio das terras dos povos nativos
42

. 

Com a promulgação da Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850, que dispôs sobre 

as terras devolutas do Império, emergiram-se inúmeras confusões práticas, propositais na 

maioria das vezes, quanto ao reconhecimento das terras indígenas.  

Primeiramente, deve-se perceber que, no Brasil, predominou-se a aquisição de 

terras por meio de cessão de sesmarias e, depois, por meio de compra
43

. Prevaleceu, então, o 

contrato como título aquisitivo do domínio da terra; qualquer outra forma de aquisição 

configurava-se, portanto, exceção, como acontecia com a posse indígena, cujo título 

(indigenato) se legitimava na simples ocupação indígena. Diante dessa situação, surgia o 

problema: como provar o direito sobre aquelas terras se, na maioria das vezes, não havia 

registro documental algum?  

A lógica que se fez predominar (impor) pelas oligarquias brasileiras no direito 

positivo pátrio considerava o registro de propriedade da terra indispensável para a 

constituição do direito
44

. Assim, como a maioria dessas terras não possuía registro, porquanto 

legitimadas pelo indigenato, que o dispensava, muitas pessoas aproveitaram-se da situação 

para se apossarem das terras indígenas, alegando o estado devoluto da área, em razão da 

ausência de seu registro cartorial. A falta de documento facilitou, então, o espólio das terras 

indígenas pelas elites latifundiárias próximas, que não reconheciam o direito territorial desses 

povos, mesmo existindo leis o resguardando. Ademais, o acúmulo de poder dessas oligarquias 

                                                                                                                                                         
povos indígenas para a ocupação dos territórios por eles habitados. Todavia, nota-se a substituição do objetivo 

primeiro; a nova finalidade apresentava-se na suposta necessidade de extensão dos limites territoriais das 

fazendas e do avanço das frentes de expansão. 
42

 A representação, hodierna, de que o reconhecimento das terras indígenas ameaça a soberania nacional, 

possivelmente, advém da prática social de espólio das terras indígenas por meio das guerras justas declaradas 

contra os ditos índios inimigos. Outrossim, tanto no início do século XIX e como na atualidade, notam-se 

objetivos semelhantes nessas concepções de “índio inimigo”: a apropriação das terras indígenas. 
43

 Assim, dispôs o art. 1º da lei de terras (1850): “Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro 

titulo que não seja o de compra”. (BRASIL. Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras 

devolutas do Império. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM601.htm>. Acesso 

em: 22 mai. 2010). 
44

 De acordo com Luciana Nóbrega e Priscylla Joca: “O direito brasileiro foi, durante esses séculos de formação 

e consolidação de um Estado nacional, constituído em torno de papéis. Os direitos estão inscritos em códigos e 

muitos movimentos sociais lutam pelo reconhecimento textual de novos direitos. Chama-se a Constituição de 

Carta Jurídico-Política e menciona-se que os direitos foram encartados. Decisões são proferidas em papéis e a 

vida e os conflitos sociais são processualizados em papéis. Relações de filiação e casamento são materializadas 

em papéis, que representam certidões de nascimento e casamento. A propriedade, uma relação intangível entre o 

sujeito que detém o domínio e aqueles que não o detém, também é materializada em papéis” (NÓBREGA, 

Luciana Nogueira; MARTINS, Martha Priscylla Monteiro Joca. O direito à terra, ao território e ao meio 

ambiente do “Povo do Mangue”: “Vivemos em Curral Velho, mas não queremos viver encurralados. Artigo 

apresentado no III Encontro Temático do Projeto Casadinho – UFC/UFSC: 2010, p. 8-9). 
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fazia com que a situação se apresentasse conforme seus interesses, “criando posses e 

formandos registros, invadindo e expulsando à força os aldeados”
45

 
46

. 

Entretanto, consoante o art. 3º da Lei n. 601/1850, as terras devolutas 

compreendiam:  

 

§ 1º As que não se acharem applicadas a algum uso publico nacional, provincial, ou 

municipal.  

§ 2º As que não se acharem no dominio particular por qualquer titulo legitimo, 

nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou 

Provincial, não incursas em commisso por falta do cumprimento das condições 

de medição, confirmação e cultura.  

§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, 

que, apezar de incursas em commisso, forem revalidadas por esta Lei.  

§ 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, apezar de não se fundarem 

em titulo legal, forem legitimadas por esta Lei
47

.  

 

Assim, observa-se que, mesmo sem registro, as terras indígenas legitimavam-se 

pelo indigenato, título legal instituído pelo Alvará de abril de 1680 e confirmado pela Lei de 6 

de junho de 1755, o que afastava, consequentemente, o caráter devoluto da terra. Assim 

afirma Tourinho Neto: 

 

Se os índios eram os donos das terras, de acordo com o Alvará Régio de 1680 - não 

revogado -, as terras que não foram dadas por sesmarias nem as perdidas por força 

de guerra justa não poderiam ser consideradas devolutas. Achavam-se elas no 

domínio particular dos índios, por título congênito, independente de legitimação
48

. 

 

Não obstante o reconhecimento da posse indígena pela Lei n. 601/1850, o art. 12
49

 

dessa lei destinava ainda terras devolutas à ocupação dos índios, reservadas pelo Governo, 

com nítida função assimilacionista.  

A ideia de transitoriedade do direito dos indígenas surge pela primeira vez na 
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 BARBOSA, Marco Antônio. Autodeterminação: direito à diferença. São Paulo: Plêiade, 2001, p. 194. 
46

 Essa prática era tão intensa, que o Decreto n. 5.484/1928, reconhecendo o tratamento conferido às terras 

indígenas, incumbiu o governo federal de realizar a “cessão gratuita para o domínio da União das terras 

devolutas pertencentes aos Estados, que se acharem ocupadas pelos índios, bem como a das terras das extintas 

aldeias, que forem transferidas às antigas Províncias pela lei de 20 de outubro de 1887”. O a art. 3º, alínea “a”, 

do decreto n. 736, de 6 de abril de 1936”, também dispôs expressamente buscando coibir tal prática, impondo ao 

Serviço de Proteção aos Índios (SPI) o dever de “impedir que as terras habitadas pelos silvícolas seja tratadas 

como se devolutas fosse”. 
47

 Art. 3º da Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850.  
48

 TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Os direitos originários dos índios sobre as terras que ocupam e suas 

consequências jurídicas. In: SANTILLI, Juliana (coord.). Os Direitos Indígenas e a Constituição. Porto Alegre: 

NDI/Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 12. 
49

 Art. 12. O Governo reservará das terras devolutas as que julgar necessarias: 1º, para a colonisação dos 

indígenas [...]. Cf. Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850. 



28 

 

Decisão n. 92, de 21 de outubro de 1850, do Ministério do Império, que determinava a 

incorporação das terras dos índios que já não viviam aldeados aos bens da União. Assim, os 

índios considerados integrados à comunhão nacional perderiam a condição de indígena, 

desconstituindo, consequentemente, o direito a suas terras. Observa-se, portanto, a terra 

indígena consubstanciada à finalidade de “civilização” desses povos. O direito indígena 

duraria, então, o tempo necessário a sua civilização e integração à sociedade nacional.  

Contudo, o Decreto n. 1.318, de 30 de janeiro de 1854, que regulamentou a lei de 

terras, contrariando a intenção da decisão imperial, realçou a destinação para o usufruto 

indígena e a impossibilidade de alienação dessas terras pelos índios em razão do “seu estado 

de civilisação”, apontando, ademais, para a concessão definitiva dessas terras aos seus 

ocupantes índios quando compreendessem as relações civis da sociedade dominante
50

.   

A Constituição de 1891 omitiu-se a respeito dos direitos indígenas, não trazendo 

nenhuma alteração nas relações sociais e jurídicas relativas aos povos indígenas, como 

expressa João Mendes Júnior: “quer em relação a direitos individuaes e políticos, quer mesmo 

nas relações estrictamente administrativas, os índios, na República, não passaram por 

alteração alguma”
51

. Todavia, em seu art. 83, dispôs que continuavam em vigor “as leis do 

antigo regime, no que explícita e implicitamente não for contrário ao sistema de governo 

firmado pela Constituição e aos seus princípios nela consagrados”. Dessa forma, a lei de 

terras e a Lei de 6 de junho de 1755 (Alvará de 1º de abril de 1680) permaneceriam vigentes 

no período republicano até disposição contrária. 

Embora não tenha tratado diretamente acerca dos povos indígenas, o art. 64 da 

Constituição de 1891 conferiu as terras devolutas aos Estados-membros, corroborando para a 

continuidade e a intensificação do esbulho e expulsão dos indígenas de seus territórios, visto 

que as oligarquias fundiárias passariam a controlar, através do governo do Estado, a 

concessão das terras devolutas, em que, quase sempre, inseriam-se indevidamente as terras 

indígenas. 

 

 

                                                 
50

 Art. 75. As terras reservadas para a colonisação de indígenas, e por elles distribuidas, são destinadas ao seu 

usofructo; e não poderão ser alienadas, em quanto o Governo Imperial, por acto especial, não lhes conceder 

pleno gozo dellas, por assim o permitir o seu estado de civilisação. (BRASIL. Decreto 1.318, de 30 de janeiro de 

1854. Manda executar a Lei nº 601, de 18 de Setembro de 1850. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/decreto/Historicos/DIM/DIM1318.htm>. Acesso em: 22 mai. 2010). 
51

 MENDES JÚNIOR, João. Os indígenas do Brazil, seus direitos políticos individuaes e políticos. São Paulo: 

Typ. Hennies Irmão, 1912, p. 67. 
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1.3 O regime tutelar e o interesse da União sobre as terras indígenas: 1910 a 1988 

 

 

A partir de 1910, observa-se uma nova política do Estado em relação com os 

povos indígenas. Sob forte influência dos ideais positivistas e das ações do militar e sertanista 

Cândido Rondon, em 20 de junho, instituiu-se um órgão estatal específico para cuidar da 

questão indígena no país, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores 

Nacionais (SPILTN), com o objetivo de fornecer assistência e “civilizar” os povos indígenas, 

transformando-os em trabalhadores nacionais.  

Observa-se, desde sua criação, as contraditórias prioridades e objetivos do órgão, 

que, ao se identificar como mediador nas relações entre índio e sociedade envolvente e índios 

e o próprio Estado, assumia interesses divergentes e, de modo algum, despia-se da carapuça 

etnocêntrica. Ao analisar os problemas dos índios na ótica do Estado e da economia, associa-

se a resolução da questão indígena à insuficiência de mão-de-obra nos novos 

empreendimentos capitalistas, objetivando, então, torná-los trabalhadores pelo o bem deles e 

do desenvolvimento da Nação.  

A laicização das ações indigenistas permanecia vigente, agora sob o viés 

republicano de separação Estado-Igreja. A concepção de índio como condição transitória do 

ser continuava constituindo o cerne da ação civilizatória, que pretendia inseri-los 

gradualmente ao modo de vida “civilizado”, tornando-os, assim, aptos a apreender um ofício e 

a defender a nação. 

Em razão da administração da vida indígena pelo SPI, formalizou-se no Código 

Civil de 1916 o regime tutelar, em que o órgão estatal mediaria a relação dos índios com a 

sociedade nacional. A administração dos bens indígenas, neles incluídas as terras, passou a ser 

realizada por funcionários do Estado. O que deveria consistir em respeito e proteção à cultura 

e às terras indígenas demonstrou, ao contrário, a repressão às práticas tradicionais e o espólio 

de suas terras. Essa situação configurou o denominado “paradoxo da tutela”, em que se 

questiona o papel do Estado como mediador das relações entre a sociedade e os índios: o 

“tutor existe para proteger o indígena da sociedade envolvente ou para defender os interesses 

mais amplos da sociedade junto aos indígenas?”
52

. Assim, apresenta-se o indigenismo 

brasileiro do século XX, paradigmas (tutela e integração) que irão perdurar até a Constituição 
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 OLIVEIRA; FREIRE. op. cit., p. 115. 
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de 1988, muito embora se façam ainda permanentes nas representações sociais relativas a 

esses povos
53

.  

No tocante às terras indígenas, de acordo com o art. 2, § 2º, do Decreto 

8.072/1910, a assistência do SPILTN compreendia a proteção da posse dos territórios 

indígenas, prevendo, também, a recuperação dos territórios usurpados, a reserva de terras 

devolutas para a colonização indígena e a regularização das posses atuais e das antigas 

concessões territoriais
54

. 

Quanto às leis fundamentais no período republicano, com a exceção da primeira 

(Constituição Federal de 1891) todas as outras reconheceram expressamente a posse 

indígena
55

. Assim, a Constituição Federal de 1934
56

 inaugurou o reconhecimento 

constitucional dos direitos territoriais indígenas, fazendo-se repetir a proteção e respeito da 

posse indígena a partir de então, havendo os diplomas de 1937
57

 e 1946
58

 apresentado 

praticamente o mesmo texto legal.  

Da Constituição de 1934 a 1946, extraem-se quatro pontos principais: a orientação 

para integração dos índios à comunhão nacional
59

; a imposição do respeito às posses 

indígenas; o reconhecimento condicionava-se a uma ocupação permanente (duradoura); e a 

proibição aos índios de alienarem suas terras. 

Com a Constituição de 1967, observam-se duas mudanças importantes: a primeira 

configura-se na alteração do sentido da expressão “posse permanente”; que passou de 

pressuposto para o reconhecimento da posse indígena, figurativo de posse antiga, ao 

significado de segurança dos direitos territoriais para o futuro. A segunda se trata do 
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 Obviamente que o preconceito das visões tutelares não se cessará com uma simples “canetada” promulgatória, 

mas a ruptura com esses paradigmas estabeleceram preciosos instrumentos jurídicos para reivindicação dos 

direitos positivados, textualização de novos direitos e respeito dos sistemas jurídicos particulares de cada povo 

indígena. 
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 OLIVEIRA; FREIRE. op. cit., p. 115-119. 
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 Na CF/1891, o reconhecimento do direito dos índios ao território ocupado fazia-se indiretamente, ao prever 

que as leis que não contrariassem à Constituição continuariam em vigor. Assim, entende-se que o indigenato, 

formalizado no alvará e reafirmado na Lei de 6 de junho de 1755, permaneceu vigente até a Constituição Federal 

de 1988.  
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 Art 129 - Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, 

sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. (BRASIL. Constituição da República Federativa dos Estados 

Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/>. Acesso em 5 abr. 

2010).  
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 Art 154 - Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se achem localizados em caráter permanente, 

sendo-lhes, porém, vedada a alienação das mesmas. (BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 

10 de novembro de 1937. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/>. Acesso em 5 abr. 2010). 
58

 Art 216 - Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados, com a 

condição de não a transferirem. Disponível (BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de 

setembro de 1946. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/>. Acesso em 5 abr. 2010). 
59

 CF/1934 (art. 5º, inciso XIX, alínea “m”), CF/1937 (omissa), CF/1946 (art. 8º, inciso XV, alínea “r”). 
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reconhecimento do direito ao usufruto exclusivo dos recursos da natureza e de suas 

utilidades
60

. Não obstante a garantia da hereditariedade coletiva das terras indígenas, 

imperavam, ainda, o paradigma da assimilação e, implícita e contraditoriamente, a 

transitoriedade desses direitos. 

A Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969, reafirma as disposições 

da Constituição de 1967, bem como a inova em alguns aspectos. Vejamos:  

 

Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos têrmos que a lei 

federal determinar, a êles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o 

seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de tôdas as utilidades nelas 

existentes. 

§ 1º Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer 

natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras 

habitadas pelos silvícolas. 

§ 2º A nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não dão aos ocupantes 

direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a Fundação Nacional 

do Índio
61

. (grifos nossos). 

 

Primeiramente, percebe-se que a cláusula de inalienabilidade não se restringe mais 

aos indígenas, impondo-se também à União. Nota-se que a ampliação do conceito fazia-se 

necessária, visto que a disposição e as negociações das terras indígenas pelo órgão indigenista 

constituíam práticas habituais. Contudo, tal medida não expurgou a prática de espoliação das 

terras indígenas, que continuou a ocorrer seja com o SPI, seja, posteriormente, com a 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI. 

A EC/1969 determinou, também, a declaração de nulidade e extinção “dos efeitos 

jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de 

terras habitadas pelos silvícolas”, características relevantes para a efetivação dos direitos 

territoriais indígenas, pois se confirma expressamente o caráter originário do direito dos 

índios sobre os territórios que ocupam, no intuito de mitigar a concessão de títulos de 

propriedade em terras indígenas e de negar e fazer cessar as usurpações dessas terras
62

. 

Ressalte-se ainda que, desde a Constituição Federal de 1967, incluíram-se as 

terras indígenas nos bens da União. Consequentemente, esta passaria a atuar e a fiscalizar 
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 Art 186 - É assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que habitam e reconhecido o seu direito ao 

usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes. (BRASIL. Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/>. 
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 BRASIL. Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969. Disponível em: <http://www.presidencia. 

gov.br/>. Acesso em 5 abr. 2010. 
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 Embora o instituto do indigenato vigorasse desde o Alvará de 1º de abril de 1680, somente com a EC/1969 

firma-se no texto constitucional os seus efeitos de primazia quanto aos demais títulos. 
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mais efetivamente o respeito à posse indígena, pois a manutenção da ocupação indígena lhe 

garantiria o pleno controle desses territórios. Assim, o objetivo inicial dessa mudança deveu-

se à ambição do Governo Federal pelo domínio das grandes extensões das terras indígenas, 

visto que, com a integração dos índios à comunhão nacional, cessar-se-iam os direitos deles 

sobre as terras ocupadas, reservando-se o direito das terras à União, que poderia, então, 

distribuí-las de acordo com sua conveniência. Contudo, a ruptura paradigmática da 

Constituição de 1988 com a orientação assimilacionista frustrou as expectativas da União, 

garantindo, todavia, a posse permanente dos indígenas sobre suas terras tradicionais
63

. 

Por fim, quanto à Lei n. 6.001, de 19 de dezembro de 1973, estabeleceu-se a 

distinção entre os índios de acordo com o grau de contato com a sociedade hegemônica para 

diferenciar a aplicação da lei. Assim, a lei discriminou os indígenas em: isolados, os que 

viviam “em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através de 

contatos eventuais com elementos da comunhão nacional”
64

; em via de integração, os que 

“em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos”, conservaram “parte das 

condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns 

aos demais setores da comunhão nacional”
65

; e integrados, aqueles considerados 

“incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, 

ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura”
66

. 

O Estatuto do Índio regulou, ainda, outras espécies de terras indígenas, 

constituídas por meio de áreas reservadas pela União, que se destinavam aos índios de acordo 

com o seu grau de integração, nas seguintes modalidades: reserva indígena; parque indígena; 

colônia agrícola indígena; e território federal indígena
67

. 

Percebe-se, portanto, neste período (1910 – 1988), a predominância das 

representações civilizatórias das nações indígenas, que os viam em transição para o estágio 

mais avançado da humanidade, local ocupado pela sociedade branca ocidental. Ademais, essa 

concepção entrelaçava-se aos grupos políticos econômicos interessados nas terras indígenas, 

porquanto compreendia-se que a integração do indígena consequentemente desconstituiria os 

direitos sobre as terras que ocupavam.   
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 SILVA, Lásaro Moreira da. O reconhecimento dos direitos originários dos índios sobre suas terras tradicionais 

na Constituição Federal de 1988 e a extensão do conceito de terras indígenas tradicionalmente ocupadas. Revista 
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 Lei n. 6.001, de 19 de dezembro de 1973, art. 4º, inciso I. 
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 Idem, art. 4º, inciso II. 
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 Idem, art. 4º, inciso III. 
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 Idem, art. 26, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. 
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1.4 Indigenato: a fonte do direito originário 

 

 

As discussões acerca do direito dos povos nativos sobre as terras que ocupam não 

ocorreram somente em Portugal a respeito das relações com as sociedades nativas da colônia 

Brasil. Esse tema enfrentou vigorosos debates em grande parte da Europa, inclusive, essas 

preocupações já se apresentam há algum tempo em outras sociedades, tais como na filosofia 

grego, conforme relata João Mendes Júnior: 

 

[...] já os philosophos gregos affirmavam que o “indigenato” é um título 

“congênito”, ao passo que a “ocupação” é um título “adquirido”. Comquanto o 

“indigenato” não seja a “única” verdadeira fonte jurídica da posse territorial, todos 

reconhecem que é, na phrase do Alv. de 1º de abril de 1680, “a primária, 

naturalmente e virtualmente reservada”, ou, na phrase de ARISTÓTELES (Polit., I, 

n. 8) – um “estado” em que se acha cada ser a partir de seu nascimento. Por 

conseguinte, o “indigenato” não é um facto dependente de legitimação, ao passo que 

a “ocupação”, como facto posterior, depende de requisitos que a legitimem
68

.  

 

Na Europa, o espanhol Francisco de Vitória, buscando justificar o direito 

territorial dos Povos nativos da “América hispânica”, afirmava que “por si mesmo (o direito 

de descoberta) não justifica a posse (espanhola) sobre esses bárbaros mais do que se eles 

houvessem descoberto a nós”
69

.  

O reconhecimento das terras ocupadas pelos nativos e da soberania deles sobre os 

seus território fez-se marcante principalmente em relação aos Estados europeus que ficaram 

de fora da divisão do Novo Mundo entre Espanha e Portugal. Dessa forma, ao 

desconsiderarem o direito de descoberta, afirmavam de imediato os povos indígenas como 

senhores dos seus territórios, para, então, poder conquistá-los e ocupar os vazios territoriais 

no novo continente. 

No que concerne ao Brasil, a teoria do indigenato se instituiu por meio do Alvará 

de 1º de abril de 1680, confirmado pela Lei de 7 de junho de 1755. Assim extrai-se o texto 

legal relativo à formalização do direito originário dos índios sobre as terras que ocupam: 

 

[...] E para que os ditos Gentios, que assim decerem, e os mais, que há de 

presente, melhor se conservem nas Aldeias: hey por bem que senhores de suas 
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69

 VITÓRIA, Francisco de, apud CUNHA, Manuela Carneiro da. Os Direitos dos Índio: Ensaios e documentos. 
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fazendas, como o são no Sertão, sem lhe poderem ser tomadas, nem sobre ellas 

se lhe fazer moléstia. E o Governador com parecer dos ditos Religiosos assinará aos 

que descerem do Sertão, lugares convenientes para neles lavrarem, e cultivarem, e 

não poderão ser mudados dos ditos lugares contra sua vontade, nem serão 

obrigados a pagar foro, ou tributo algum das ditas terras, que ainda estejão 

dados em Sesmarias e pessoas particulares, porque na concessão destas se reserva 

sempre o prejuízo de terceiro, e muito mais se entende, e quero que se entenda ser 

reservado o prejuízo, e direito os Índios, primários e naturais senhores delas
70

.  

[...] Sustentando-se os índios [...] no inteiro domínio e pacífica posse das terras [...] 

para gozarem delas por si e todos seus herdeiros”
71

. 

 

O invasor reconhecia, ao seu modo, o direito territorial indígena, ou seja, sob o 

viés do modelo jurídico ocidental regulavam-se as organizações e ocupações territoriais 

indígenas. Não obstante se tratar da imposição de um sistema jurídico estrangeiro, 

estabeleceu-se a prevalência da posse indígena sobre qualquer outro título aquisitivo, não 

importando se ocupação indígena precedia ou não ao título. Preferiu-se, portanto, o direito à 

terra dos índios, aos quais sempre se reservava, porquanto serem “os Índios, primários e 

naturais senhores delas”. Nesse sentido, leciona Marco Barbosa: 

 

Com o Alvará Régio de 1º de abril de 1680 e com a Lei de 6 de junho de 1755, 

instituiu-se, de lege, no período colonial, por disposição do governo central, que o 

direito de particulares sobre terras no Brasil só seria válido desde que nas terras 

adquiridas não existisse índios, não cogitando se a habitação indígena é anterior ou 

posterior ao título adquirido pelos particulares
72

. 

 

Nota-se, dessa forma, que o reconhecimento se fazia também em relação aos 

aldeamentos artificialmente criados pelo invasor, onde se alocavam os índios descidos do 

sertão e de outras regiões. Percebe-se, assim, que, desde sua origem, o instituto não se vincula 

à posse imemorial, isto é, o direito territorial indígena imprescinde à aferição da data da 

ocupação, assemelhando o direito indígena a um usucapião imemorial.  

Isso desfaz toda a confusão feita por muitos juristas acerca da relação entre a 

posse indígena e o caráter histórico da ocupação como pressuposto para o reconhecimento do 

direito dos índios sobre suas terras tradicionais. A expressão “originais senhores delas” foi 

conferida pelo colonizador português de forma genérica, referindo-se à terra em sentido 

amplo (continente “descoberto”). Assim, considerou-se a totalidade das populações indígenas 

como habitantes originários do “Novo Mundo”.  
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Outro ponto importante refere-se à destinação permanente dessas terras aos 

índios, que se reserva “para gozarem delas por si e todos seus herdeiros”. Não há, portanto, 

menção alguma à transitoriedade do direito, entendido na duração do processo de civilização, 

que culmina na assimilação do mundo ocidental pelos povos nativos. Muito pelo contrário, 

trata-se de uma destinação vitalícia, que perdura na descendência indígena, configurando-se 

em uma hereditariedade étnico-coletiva ad eternum. 

De acordo com os dispositivos constitutivos do indigenato, há o reconhecimento 

expresso do senhorio dos índios sobre as terras que ocupam, abrangendo, inclusive, a 

soberania desses povos sobre elas, o que se justifica no não pagamento de foro ou tributo 

algum sobre essas terras. 

Em suma, o direito territorial atribuído ao indigenato tem como fundamento o fato 

de os índios serem os primeiros habitantes e naturais senhores da terra; configurando-se a 

primazia desse direito sobre qualquer outro. Assim, o título do indigenato (posse indígena) 

sucumbe a todos os outros, não aceitando nenhum confronto jurídico, porquanto se trata de 

direito originário; reunidos os elementos que o caracterizem (ocupação indígena), declaram-se 

extintos e nulos eventuais direitos de terceiros, não importando a data da ocupação indígena, 

“porque na concessão destas [terras] se reserva sempre o prejuízo de terceiro”
73

. Ademais, 

trata-se de um direito perpétuo dessas nações, garantido a si próprio (coletividade) e a sua 

continuidade como povo, com relações e identitários pré-colombianos. 

No entanto, consoante os novos paradigmas constitucionais, faz-se necessário 

saber se houve mudança essencial na fundamentação dos direitos territoriais indígenas, ao 

ponto de se poder afirmar a instauração de um novo instituto legitimador do direito territorial 

indígena. 
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2 RESISTÊNCIA QUE EXISTE, LUTA QUE PERSISTE: A CONQUISTA 

DOS DIREITOS INDÍGENAS NO BRASIL 

 

 

A mobilização dos indígenas, com o apoio de organizações indigenistas, obteve 

bons resultados na positivação constitucional dos direitos indígenas, devido à forte pressão 

exercida sobre os congressistas na Assembléia Nacional Constituinte – ANC – de 1987/88. 

Pela primeira vez, a Constituição brasileira dedicou um capítulo específico para tratar das 

garantias dos povos indígenas. Observa-se, ademais, que a nova ordem jurídica instaurada 

pela Lei Fundamental de 1988 inaugura novos fundamentos para os direitos indígenas, 

pautados na dignidade da pessoa humana e na proteção à diversidade étnica e cultural da 

sociedade brasileira. Dessa forma, rompeu-se com a orientação assimilacionista presente nas 

legislações anteriores, consagrando o direito à diferença; reconheceu-se a organização social, 

costumes, línguas, crenças, tradições, direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam; conferiu-se capacidade processual aos índios e as suas comunidades e organizações 

para a defesa de seus direitos e interesses; e encarregou o Ministério Público da defesa 

judicial das populações indígenas.  

A forma de expressão social, de sentir e dar sentido à vida, e as inúmeras 

respostas dadas ao desenvolvimento
74

 do grupo apresentam-se diferentemente em várias 

sociedades. Nesse sentido, retorna-se ao papel do Estado brasileiro na proteção da diversidade 

étnica e cultural. Sabendo-se que a mera tolerância dos diferentes modos de vida e práticas 

sócio-culturais mantém a conivência estatal do colonialismo e da opressão sofridos por essas 

minorias, definiram-se novos paradigmas constitucionais, que ressignificam a noção de 

respeito à diversidade cultural, impondo ao Estado o dever de garantir e proporcionar os 

elementos necessários para que se possa viver plenamente a cultura, tornando-se, então, 

indispensável a efetivação dos inúmeros direitos concatenados ao direito à diferença, tais 

como o direito à autodeterminação, à autonomia, à participação, aos territórios tradicionais e 

ao seu controle, e à educação diferenciada. 

Desse modo, este capítulo dedica-se a traçar um esboço da participação das 

organizações indígenas na ANC, bem como conhecer suas principais demandas, a fim de 
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aproximar o conteúdo do direito positivado na Constituição às reivindicações desses povos. 

Logo após, expõe-se sobre as principais inovações trazidas na Constituição, tais como as 

mudanças de paradigmas filosóficos e antropológicos, que passaram então a nortear as 

relações sócio-jurídicas relativas aos povos indígenas. Além disso, aborda-se, de modo 

sucinto, o estatuto jurídico das terras indígenas à luz da nova Constituição, questionando-se, 

ao final, se a mudança do fundamento do direito territorial implica necessariamente a 

substituição do instituto do indigenato. 

 

 

2.1 Articulações indígenas e indigenistas
75

 na Assembléia Nacional Constituinte 

 

 

A presença dos povos indígenas se fez (e se faz) constante no território brasileiro. 

As diversas formas de resistência utilizadas, seja por meio do isolamento, seja através da 

apropriação do próprio sistema opressor, ou pelo combate direto aos invasores
76

, evidenciam 

o intenso e permanente enfrentamento desses povos à sociedade colonialista e opressora. Nas 

décadas de 70 e 80 do século XX, as articulações indígenas e a atuação em âmbito nacional 

ganham maior visibilidade, fortalecendo-se, ainda mais, em decorrência das necessidades 

políticas para se opor aos projetos governamentais que objetivavam o fim dos direitos 

indígenas
77

. Não obstante as inúmeras diferenças culturais entre os povos indígenas no Brasil, 

eles passam, nessa época, a se identificar sobre as nomenclaturas “índio” e “indígenas”.  
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Cientes de se tratarem de definições globais determinadas pelo colonizador ao “colonizado 

como diferente e inferior”
78

, eles as ressignificam como elemento de identidade para agregar 

todos os povos com continuidade identitária de sociedades pré-colombianas em torno de uma 

luta por direitos e interesses em comuns
79

. 

O projeto do governo militar de emancipação dos índios, que previa o fim do 

direito às terras tradicionais, fez com que as organizações indígenas se fortalecessem a fim de 

que a pudessem impedir. Nesse contexto surgiram inúmeras lideranças indígenas, fertilizando, 

por conseguinte, o lócus político para a criação, em 1980, da primeira organização dos povos 

indígenas de âmbito nacional, a União das Nações Indígenas – UNIND, que, posteriormente, 

mudou sua sigla para UNI
80

. 

Com o final da ditadura militar capitalista no Brasil, a agitação política voltou-se 

para a formação da Assembléia Nacional Constituinte, que elaboraria a nova Constituição do 

país. A UNI lançou, então, a campanha “Povos Indígenas na Constituinte” a fim de eleger 

alguns índios para a representação na ANC, que, no entanto, não obteve êxito; dos oitos que 

se candidataram, nenhum conseguiu se eleger. 

Sabendo-se da dificuldade em fazer aprovar seus interesses na Constituinte, os 

indígenas, através da UNI, elaboraram um programa mínimo, o qual se sustentaria a todo 

custo. Conforme conta Sílvio Coelho dos Santos: 

 

Tais itens explicitavam a necessidade do a) reconhecimento dos direitos territoriais 

dos povos indígenas, como primeiros habitantes do Brasil; b) demarcação e garantia 

das terras indígenas; c) usufruto exclusivo, pelos povos indígenas, das riquezas 

naturais existentes no solo e no subsolo dos seus territórios; d) reassentamento, em 

condições dignas e justas, dos posseiros pobres que se encontram em terras 

indígenas; e) reconhecimento e respeito às organizações sociais e culturais dos 

povos indígenas, com seus projetos de futuro além das garantias de plena 

cidadania
81

. 

 

Os índios, junto com organizações indigenistas, continuaram, então, a mobilização 
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política com o intuito de coletar assinaturas para a apresentação de uma emenda popular, 

propondo a criação de um capítulo específico para as populações indígenas. A UNI, em 

aliança com outros movimentos, chegou, também, a apresentar uma proposta de artigos 

referentes aos direitos dos índios à Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, 

Deficientes e Minorias (da Comissão de Ordem Social)
82

. 

O acompanhamento e a pressão durante a Assembléia Nacional Constituinte 

fizeram-se constantes, intensificando-se, ainda mais, no momento de discussão para a votação 

do capítulo “Dos Índios”, quando chegou a reunir no Congresso Nacional mais de uma 

centena de lideranças indígenas
83

. 

Além dos direitos consagrados, observa-se êxito também na supressão do artigo 

271 do projeto A de Constituição, que distinguia os índios sem contato dos índios 

considerados em elevado estágio de aculturação, aos quais não se aplicavam os direitos 

indígenas, possibilitando, assim, a continuidade da política da FUNAI em implantar colônias 

nas terras dos índios “aculturados”
84

.  

Percebe-se, então, que os direitos consagrados na Constituição são frutos do 

protagonismo indígena e do apoio de setores da sociedade civil solidários à causa. Logo, não 

são direitos gratuitamente concedidos, eles foram conquistados por meio da luta e resistência 

indígena. Atenta-se ainda para o fato da continuidade da luta para a efetivação dessas vitórias, 

conforme diz Joênia B. de Carvalho: 

 

O fato de ter havido um avanço nas normas constitucionais não significa que não 

tenhamos que conquistar, na prática, um maior reconhecimento de nossos direitos. É 

preciso implementar, proteger e resguardar as conquistas obtidas. O caminho ainda 

não acabou e os passos dados hoje vão ser vistos por nossos parentes amanhã
85

. 

 

Assim, sabe-se que, apesar das vitórias obtidas na Constituinte, a luta não se 

encerrou ali, devendo ter continuidade para que se possa garantir a efetivação dos direitos 
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positivados e buscar o reconhecimento de novos direitos e das próprias normatizações 

indígenas.  

 

 

2.2 Constituição Federal de 1988: o reconhecimento da diversidade étnica e cultural no Brasil 

 

 

Durante muito tempo, os indígenas foram vistos como seres primitivos, 

componentes de uma sociedade em estado embrionário. Abordava-se o desenvolvimento da 

organização social humana de forma linear e universal, isto é, pensava-se que todas as 

sociedades passariam necessariamente por várias etapas, fases, até se chegar ao estado que 

corresponderia à civilização, local ocupado pela sociedade ocidental.  

Acreditava-se, assim, que os povos indígenas estavam numa fase inicial, 

primitiva, da História (única) do ser humano. A assimilação e a integração dessas sociedades à 

comunhão nacional apresentavam-se como fatos, o que se discutia era se elas deveriam 

decorrer do seu processo natural ou da intervenção humana, em que caberia a sociedade mais 

evoluída mostrar o melhor caminho para se alcançar o estágio de civilização. No caso dessa 

última, divergiam as opiniões: uns defendiam a utilização de meios extremados, extermínio e 

integração forçada (os fins justificariam os meios); outros sustentavam uma forma de 

intervenção “branda”, tratando-se, pois, de uma missão ética e humanitária – ao menos, assim 

se afirmava. Seja qual for o caminho, ao alcançar o estado de “civilizado”, o sujeito deixaria 

sua condição indígena, momento em que se dispensaria a aplicação dos direitos específicos 

destinados àquela categoria. Assim, via-se a indianidade como algo transitório, por 

conseguinte, seus direitos também o seriam. 

Na legislação brasileira, a mudança de paradigma ocorreu com o advento da 

Constituição de 1988, que, devido a fortes pressões das organizações indígenas e indigenistas, 

reconheceu aos índios “sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam”
86

, impondo ainda ao Estado 

o dever de garantir o pleno exercício dos direitos culturais, consubstanciados não apenas no 

respeito às culturas indígenas (ação negativa estatal), mas também em proporcionar os 

                                                 
86

 CF, art. 231, caput. 



41 

 

elementos indispensáveis para o seu desenvolvimento
87

 étnico e cultural (ação positiva)
88

. 

A Lei Fundamental de 1988 reconheceu, portanto, a diversidade de práticas sócio-

culturais e de visões de mundo existentes na sociedade brasileira. Além disso, a nova 

Constituição reconheceu os membros das nações e comunidades “portadoras” dessas 

identidades culturais como sujeitos de seu próprio destino e de suas histórias. Agora não se 

visa mais à homogeneização cultural, mas ao fortalecimento e à construção de uma sociedade 

pluriétnica, respeitando-se ademais a diversidade cultural existente, o que contrasta 

diametralmente com orientação assimilacionista presente nos dispositivos legais anteriores. 

Assim como a Constituição Federal de 1988, a Convenção n. 169 da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT – expressa, de forma contundente, essa quebra de paradigma, 

na medida em que se propõe a “eliminar a orientação para a assimilação das normas 

anteriores”, reconhecendo, então, a diversidade cultural e sua importância para todas as 

sociedades, que, por conta disso, deve ser protegida.  

Nesse sentido, Helder G. Barreto conceitua e explica essa nova orientação como 

“paradigma da interação”, segundo a qual: 

 

as relações dos índios, suas comunidades e organizações com a comunidade 

nacional passaram a se dar no plano da horizontalidade, e não mais no plano da 

verticalidade, isto é, a nova mentalidade assegura espaço para uma interação entre 

esses povos e a sociedade envolvente em condições de igualdade, pois que se funda 
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na garantia do direito à diferença
89

.  

 

Portanto, a variedade de respostas concebidas por diferentes povos à sua 

existência representa a riqueza da humanidade.  A proteção constitucional não deve, então, ser 

vista como o resguardo de um “objeto” histórico – um fóssil vivo. A Constituição visa à 

proteção da diversidade cultural, reconhecendo as instituições, as organizações sociais, os 

costumes e as crenças próprias de cada povo, enxergando nestes a natureza de sujeitos 

históricos formadores de uma coletividade com autonomia para viver e construir sua própria 

história, protagonizando, portanto, o seu desenvolvimento étnico e cultural
90

. Compete ao 

Estado brasileiro garantir-lhes os elementos indispensáveis para que isso ocorra, devendo 

observar as peculiaridades essenciais de cada cultura, como, por exemplo, nos casos de 

comunidades ou povos tradicionais: a autodeterminação, a terra tradicional, o controle sobre 

ela, a autonomia da comunidade ou povo, entre outros
91

.  

 

 

2.3 A proteção da diversidade cultural dos povos tradicionais e indígenas – o território como 

elemento intrínseco à cultura 

 

 

O artigo 3º, inciso II, do Decreto n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, define as 
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populações tradicionais como:     

 

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 

formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição [...].  

 

O conceito inserido nesse dispositivo legal relaciona a autoidentificação de grupos 

culturalmente diferenciados e a dependência do território e recursos naturais para a 

reprodução do seu modo de vida. 

Aqui não se pretende enquadrar todas as manifestações tradicionais em uma única 

forma de relação com a terra, pois elas se apresentam de maneiras tão diversas quanto a 

própria diversidade sócio-cultural existente. Não obstante, percebe-se um ponto em comum 

nesses vínculos do homem com o território, consistente na noção de espaço para além da 

lógica utilitarista e produtivista, significando um lócus onde os elementos espirituais, 

ancestrais, culturais e tradicionais do povo ou comunidade se concretizam e se ressignificam. 

Nesse espaço não se constata apenas uma relação de moradia e subsistência alimentar; outras 

dimensões se agregam e constroem uma referência íntima entre o ser humano e a terra, 

revelando, assim, “um modo de vida, uma pertença
92

 ao lugar”
93

. 

Há, dessa forma, um vínculo singular com a terra, que, embora tenha suas 

particularidades ante a heterogeneidade dos povos e comunidades tradicionais, mantém-se 

uníssona no “significado diverso e ampliado”
94

, distanciando-se “imensamente da concepção 

de espaço em que se objetiva apenas a produção e o lucro”
95

, pois nessa relação o “natural e o 

sobrenatural estão interligados. O céu está presente na própria terra. A sua religiosidade está 

estreitamente ligada ao que se apresenta misterioso e belo na própria natureza”
96

. A terra 

torna-se, então, um elemento indispensável para o exercício pleno dos direitos culturais e para 

a vivência com dignidade dos povos e comunidades tradicionais.  

Assim, devido à enorme relevância cultural do território para os povos e 

comunidades tradicionais, “sua proteção se impõe ao ordenamento jurídico, como forma de 
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assegurar e garantir a distinção étnica”
97

 e cultural dessas populações. Cabe ainda ressaltar 

que, por esse motivo, o direito territorial apresenta-se como um direito humano fundamental, 

tendo em vista que, conforme preleciona José Afonso da Silva: 

 

Direitos Fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada (...) para 

designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele 

concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. 

No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações 

jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem 

mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, 

devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente 

efetivados
98

. 

 

O fundamento do direito à terra dos povos e comunidades tradicionais, contudo, 

não se limita a essa noção de indissociabilidade entre território e proteção da diversidade 

cultural. Há aqui um fundamento complexo, em que o reconhecimento da importância dos 

saberes locais e da imprescindibilidade da vida tradicional para o manejo e preservação da 

biodiversidade
99

 complementa essa miscelânea axiológica. Nesta perspectiva, a garantia desse 

direito territorial se faz necessária para que se possa efetivar os direitos relativos à proteção da 

biodiversidade e da sociodiversidade, à qual se associa ainda a dignidade da pessoa humana. 

Por causa desse embasamento multifacetado, a garantia do direito das 

comunidades e povos tradicionais sobre as terras que ocupam apresenta-se nos mais diversos 

dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro e em diplomas internacionais, como, por 

exemplo: nos artigos 216
100

 
101

, 231
102

 e 68-ADCT
103

 
104

 da Constituição; no art. 14, ponto 
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1
105

, da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho
106

; no art. 18, caput e § 

1°
107

, e art. 20, caput, §§ 1° e 2°
108

, da Lei n. 9.985/2000, que regulamenta o art. 225, incisos 

I, II, III e VII da Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Conservação da 

Natureza; no art. 26 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas
109

. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 

acautelamento e preservação [...]. (grifo nosso). 
101

 Ver GAMA, Alcides Moreira da. O direito de propriedade das terras ocupadas pelas comunidades 

descendentes de quilombos. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 825, 6 out. 2005. Disponível em: 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7396>. Acesso em: 28 jun.2009. 
102

 Direito dos povos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam 
103

 Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida 

a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 
104

 O Decreto n. 4.887/2003 regulamenta a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação 

das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias  
105

 Convenção n. 169 da OIT: ART. 14 - 1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de 

propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão 

ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam 

exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades 

tradicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e 

dos agricultores itinerantes. 
106

 Essa Convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional, por meio por meio do Decreto Legislativo n
o
 143, de 

20 de junho de 2002, e promulgada através do Decreto n. 5.051, de 19 de abril de 2004. 
107

 Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 

baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de 

pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e 

assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.  

§ 1
o
 A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais 

conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei [...]. 
108

 Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais, 

cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo 

de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção 

da natureza e na manutenção da diversidade biológica.  

§ 1
o
 A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo 

tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade 

de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e 

aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações. 

§ 2
o
 A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas 

em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei [...]. 
109

 Artigo 26 - 1. Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos que possuem e ocupam 

tradicionalmente ou que tenham de outra forma utilizado ou adquirido. 2. Os povos indígenas têm o direito de 

possuir, utilizar, desenvolver e controlar as terras, territórios e recursos que possuem em razão da propriedade 

tradicional ou de outra forma tradicional de ocupação ou de utilização, assim como aqueles que de outra forma 

tenham adquirido. 3. Os Estados assegurarão reconhecimento e proteção jurídicos a essas terras, territórios e 

recursos. Tal reconhecimento respeitará adequadamente os costumes, as tradições e os regimes de posse da terra 

dos povos indígenas a que se refiram. 
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2.4 Convenção n. 169 da OIT e Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas: outros instrumentos para a proteção da diversidade étnica e cultural 

 

  

Por meio do Decreto n. 5.051, de 19 de abril de 2004, o Brasil ratificou a 

Convenção n. 169, a qual dispõe sobre os povos indígenas e tribais, incorporando-a na ordem 

jurídica interna, quinze anos após a aprovação desse diploma normativo na 76ª Conferência 

Geral dessa organização internacional. 

A adoção do princípio da autoidentificação, consistente na consciência identitária 

como critério fundamental para se definir quem são povos indígenas ou tribais, constitui uma 

das principais inovações da Convenção. Dessa forma, consideram-se indígenas ou tribais 

aqueles que têm consciência de pertencer a um povo ou comunidade com instituições sociais, 

culturais, políticas e econômicas distintas, totalmente ou em parte, de outros setores da 

coletividade nacional, e, assim, sua comunidade ou povo os reconhecem. Trata-se de uma 

manifestação conjunta de vontades, do indivíduo com a coletividade, e desta com os seus 

membros
110

. Quanto aos povos indígenas, acrescenta-se a característica singular de manterem 

vínculos simbólicos de ascendência com as populações nativas (originárias) da região.  

Assim, com a adoção do princípio da autoidentificação, não compete ao governo, 

à lei ou à sociedade deliberarem e definirem as identidades dos povos e comunidades 

tradicionais, pois elas se determinam pela afirmação étnica do indivíduo e do grupo ao qual 

pertence. De outro modo, “se deixássemos para a lei definir exatamente quem é o outro 

estaríamos anulando o conceito de outro. Isso significa que não é possível imaginar uma 

aceitação de pluralidade se não for aceita a idéia de auto-identificação”
111

 
112

.  
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 GUARANY, Vilmar Martins Moura. Desafios e perspectivas para a construção e o exercício da cidadania 

indígena. IN: LEITÃO, Ana Valéria Nascimento Araújo et al. Povos Indígenas e a Lei dos “Brancos”: o direito 

à diferença. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; 

LACED/Museu Nacional, 2006, p.155. 
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 FONTES, Cristiane. Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho em discussão. São Paulo: 

Instituto Socioamiental, 2003. Disponível em: <http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=1381>. Acesso 

em: 28 jun.2009. 
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 Apesar de não ter nenhuma validade jurídica o reconhecimento por parte do governo ou por qualquer outra 

pessoa sobre a identidade étnica dos indivíduos e das coletividades, o que se vê, na realidade, são agentes 

políticos deslegitimando o reconhecimento de determinados grupos em detrimento de mega-empreendimentos 

econômicos; posseiros acessando a justiça para questionar a identidade de determinados grupos; e diversos 

órgãos públicos negando direitos a estes povos devido à falta de reconhecimento por parte do Estado ou de 

demarcação oficial de suas terras, mesmo sendo esta apenas de natureza declaratória. 
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A Convenção n. 169 da OIT realçou a importância da participação desses povos 

nas medidas legislativas e administrativas, bem como nas políticas e programas pertinentes a 

eles.  Desse modo, na criação de um novo Estatuto do Índio, nos procedimentos de 

demarcação, nos programas de qualificação de professores das escolas diferenciadas 

indígenas, ou seja, em todas as medidas e projetos que lhes afetem ou lhes digam respeito, 

deve o governo criar um canal de diálogo e proporcionar os elementos necessários no intuito 

de compreender ampla e efetivamente a participação dos povos e comunidades tradicionais, 

não se limitando à mera consulta. 

No concernente ao processo de desenvolvimento econômico, social e cultural, 

reconheceu-se o direito de os povos indígenas e comunidades tribais escolherem suas próprias 

prioridades, como sujeitos protagonistas de sua história, com a autonomia para deliberar e 

decidir sobre o melhor para si e para seu povo. Assim, torna-se indispensável a participação 

ampla e efetiva deles na “formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de 

desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente” (art. 7º, 1).  

A Convenção reafirma a importância peculiar da terra na cosmovisão desses 

povos, compreendida para além do caráter utilitarista e pecuniário, decorrente da noção 

capitalista de terra. Considera-se, então, o valor da terra na concepção dos povos tradicionais. 

Diante disto, a Convenção prescreveu que os Estados deverão garantir “os direitos de 

propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam” (art. 14, 1), além dos 

recursos naturais existentes nelas, cabendo ao governo determiná-la e protegê-la.  

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, aprovada 

somente em 13 de setembro de 2007, após mais de 22 anos de tramitação, estabelece diversos 

princípios e valores, muitos já consagrados na Constituição Federal de 1988 e na Convenção 

n. 169 da OIT, consolidando, assim, o direito de autodeterminação dos povos indígenas, 

imprescindível para o desenvolvimento econômico, social e cultural segundo a cosmovisão e 

as escolhas do próprio grupo. 

Há também o reforço do paradigma contra a assimilação forçada (artigo 8); do 

direito de participação na política estatal (artigo 5) e da tomada de decisões sobre questões 

que afetem seus direitos (artigo 18); da garantia de uma educação diferenciada, considerando 

ainda o direito de estabelecer e controlar seus sistemas e instituições de ensino (artigo 14); 

entre outros.  

Quanto ao direito territorial, a Declaração reconhece o direito coletivo desses 
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povos como indispensável “para sua existência, bem-estar e desenvolvimento integral como 

povos”, logo, considera-o um direito humano fundamental. Semelhante ao artigo 231 da nossa 

Constituição, o art. 26 da Declaração prevê o direito dos índios às terras, territórios e recursos, 

em razão de sua ocupação tradicional. Portanto, assim como na CF/88, estabeleceu-se a 

tradicionalidade da ocupação como título legitimador do direito dos índios à terra. 

Apesar de ser apenas uma carta política, não se pode desconsiderar o seu 

conteúdo, visto que o Brasil firmou seu compromisso perante a sociedade internacional. 

Assim, devem-se respeitar seus preceitos e cumpri-los juntamente com a Constituição Federal 

de 1988 e com a Convenção 169 da OIT. Nessa esteira, entende Roberto L. Santos Filho:  

 

A Convenção 169 da OIT/1989 e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 

dos Povos são documentos que, junto com os demais instrumentos formadores do 

direito internacional dos direitos humanos, devem orientar todas as práticas do 

Governo, nortear os Tribunais na interpretação da Constituição e da legislação 

indigenista em vigor (leis feitas por não índios para regular as relações com os 

índios), e lastrear as relações entre a sociedade civil e a sociedade indígena
113

. 

 

Percebe-se, então, que esses documentos internacionais firmados pelo Brasil não 

se tratam de uma mera repetição dos direitos indígenas previstos na Lei Fundamental 

brasileira, há, em alguns casos, inovação e ampliação desses direitos. Portanto, desconsiderar 

todos esses diplomas relativos à questão indígena, sob o pretexto ufanista de que a 

Constituição de 1988 por si só supre a efetivação dos direitos indígenas, atenta contra os 

povos tradicionais e nega os compromissos assumidos no âmbito internacional para com seus 

cidadãos. Percebe-se, então, que esse patriotismo constitucional exacerbado tende a fossilizar 

a Constituição, inviabilizando a conquista e construção histórica dos direitos fundamentais; 

configurando-se em artifício astuto daqueles que obstam a concretização dos direitos 

indígenas, em razão de seus interesses políticos e econômicos, quase sempre visando a 

usurpação das terras indígenas. Ademais, ressalta-se que esses novos diplomas legais e 

políticos agregam-se aos demais instrumentos jurídicos de reivindicação dos direitos 

indígenas.  

Tais documentos servem ainda para se fazer notar que o direito territorial indígena 

não está garantido apenas no art. 231 da Constituição, apresentando-se também noutros 

diplomas legais, tais como nos artigos 215 e 216 da CF/88; no art. 14 da Convenção n. 169 da 
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 SANTOS FILHO, Roberto Lemos dos. 19 de abril e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas . Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1753, 19 abr. 2008. Disponível em: 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp? id=11170>. Acesso em: 05 jun. 2010. 
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OIT; e no art. 26 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 

Assim, constatando-se a ocupação tradicional de um povo indígena, impossibilitado o 

reconhecimento do direito originário previsto no art. 231, o Estado brasileiro, incumbido 

constitucionalmente da proteção da diversidade étnica e cultural, deverá garanti-los por meio 

de outros dispositivos legais. 

 

 

2.5 Estatuto Jurídico das Terras Indígenas à luz da Constituição de 1988 

 

 

O texto do art. 231, embora mantenha algumas disposições semelhantes à Emenda 

Constitucional n. 1 de 1969, deve ser interpretado consoante os novos princípios e valores 

relativos à proteção da terra indígena previstos na atual Constituição. Deve-se ressaltar, ainda, 

que o Estatuto Jurídico das Terras Indígenas, isto é, as normas que regulam a proteção 

territorial desses povos, vão além do conteúdo desse artigo, abrangendo principalmente os 

artigos e princípios referentes à cultura e aos direitos fundamentais, e apontando ainda para a 

compreensão e tradução da organização territorial e dos próprios sistemas normativos desses 

povos. 

Alguns pontos, no entanto, são essenciais para o entendimento da proteção do 

direito dos índios às terras que tradicionalmente, como a definição de terras indígenas, a 

tradicionalidade da ocupação e as consequências jurídicas do direito originário sobre essas 

terras. 

 

 

2.5.1 Terras tradicionalmente ocupadas 

 

 

A discussão a respeito das terras tradicionais dos índios concentra-se no 

entendimento de haver ou não uma referência temporal da presença indígena na terra. Assim, 

uns sustentam que o reconhecimento do direito territorial condiciona-se à aferição de uma 

ocupação antiga, imemorial; enquanto, outros consignam que a expressão “tradicionalmente” 
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se refere apenas ao modo de ocupação da terra, isto é, segundo os usos, costumes e tradições 

do povo indígena. Para os últimos, constatando-se que uma terra é habitada tradicionalmente, 

restará configurada a Terra Indígena e os direitos originários dos índios sobre elas. 

Diante disso, faz-se preciso estudar seu conceito e cada um de seus elementos, a 

fim de visualizar a extensão dessas terras, bem como analisar os termos presentes no art. 231, 

caput e § 1º, da CF/88, constantemente objetos de controvérsias, sendo, em muitos casos, 

interpretados com o objetivo de impedir a caracterização das Terras Indígenas. 

 

 

2.5.1.1 Conceito e extensão 

 

 

As terras tradicionalmente ocupadas constituem o patrimônio da União
114

 e 

destinam-se à posse permanente e ao usufruto exclusivo dos indígenas
115

. Trata-se aqui de 

afetação de caráter perpétuo, para a vivência e continuidade de um povo segundo seus usos, 

costumes e tradições, respeitados, ainda, a sua concepção e autonomia no concernente ao seu 

desenvolvimento sócio-cultural. Tais terras estão gravadas constitucionalmente com as 

cláusulas de inalienabilidade e indisponibilidade, sendo os direitos sobre elas 

imprescritíveis
116

. 

Deve-se ressaltar que o direito dos indígenas à terra tradicional tem natureza 

jurídica complexa, totalmente distinta das relativas aos direitos de posse e propriedade civis, 

pois o direito indígena independe da legitimação pelos títulos ordinários de aquisição 

(registro, usucapião, etc.), como ocorre no âmbito civil; o título do direito territorial indígena 

tem natureza constitucional e consiste na ocupação segundo suas tradições. A extensão da 

ocupação indígena também diferencia-se dos limites da ocupação civil, uma vez que a 

primeira se verifica de acordo com o art. 231, §1º, da CF/88, compreendendo além da área 

utilizada efetivamente para a moradia e cultivo, as terras “imprescindíveis à preservação dos 

recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e 

cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”. 

                                                 
114

 CF, art. 20, inciso XI. 
115

 CF, art. 231, par. 2º.  
116

 As vedações constitucionais (inalienabilidade e indisponibilidade) referem-se não apenas aos indígenas e a 

terceiros, mas também se impõem à própria União. 
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Assim, a definição de terra tradicionalmente ocupada deve compreender os quatro 

parâmetros estabelecidos no art. 231, §1º, da CF/88. Portanto, inteiram o conceito de terras 

tradicionalmente ocupadas: 1) as terras por eles habitadas em caráter permanente; 2) as 

utilizadas para suas atividades produtivas; 3) as imprescindíveis à preservação dos recursos 

ambientais necessários a seu bem-estar; e 4) as necessárias a sua reprodução física e cultural; 

devendo todos esses elementos serem analisados com a participação efetiva e na perspectiva 

dos indígenas em questão, isto é, segundo os seus usos, costumes e tradições. 

 

O texto constitucional deixa claro que não se trata somente das terras ocupadas 

fisicamente pelos índios, mas de todas aquelas que, segundo os usos, os costumes e 

as tradições indígenas, contribuem para a manutenção e preservação das 

particularidades das comunidades indígenas. Terras consideradas sagradas, 

destinadas aos cemitérios ou, simplesmente, as que servem de espaço para andanças, 

são, desse modo, exemplos de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
117

.  

 

Trata-se de um conceito maleável, porquanto deve-se entender a terra 

tradicionalmente ocupada de acordo com as concepções de mundo, organização social e 

territorial, costumes e tradições dos habitantes indígenas. A variabilidade do conceito consiste 

apenas no que concerne à tradução do conteúdo de cada um dos elementos (art. 231, § 1º, 

CF/88), pois sua análise se conforma com a visão do povo indígena habitante da terra a ser 

demarcada. Então, por exemplo, com relação ao primeiro parâmetro, verifica-se o conceito de 

“habitação permanente” consoante as especificidades do modo de vida de cada etnia, 

tornando-se, assim, a participação plena e efetiva dessas populações indispensável para a 

demarcação de suas terras. Dessa forma, explica José Afonso da Silva: 

 

A base do conceito acha-se no art. 231, § 1
º
, fundado em quatro condições

118
, todas 

necessárias e nenhuma suficiente sozinha, [...] tudo segundo seus usos, costumes e 

tradições, de sorte que não se vai tentar definir o que é habitação permanente, modo 

de utilização, atividade produtiva, ou qualquer das condições ou termos que as 
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 MOTA, Carolina e GALAFASSI, Bianca. A demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol: processo 

administrativo e conflitos judiciais. In: MIRAS, Júlia Trujillo et al. (orgs.). Macunaíma Grita! Terra Indígena 

Raposa Serra do Sol e os direitos constitucionais no Brasil. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2009, p. 74. 
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 O termo “condições” utilizado pelo professor José Afonso da Silva é propositadamente interpretado, por 

pessoas interessadas nas terras indígenas, como se a caracterização dependesse da reunião desse quatro 

elementos, de modo que, se uma área é utilizada para as atividades produtivas do grupo, mas não é habitada 

permanentemente, não se configura a terra indígena (cf. FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Direito 

Constitucional: liberdade de fumar, privacidade, estado direitos humanos e outros temas. 1ª ed. Barueri: 

Manole, 2007). Todavia, o que José Afonso da Silva que dizer é que não se pode reconhecer uma terra indígena 

pela metade, todos os parâmetros compõem indissociavelmente a terra indígena, não se pode reconhecer a área 

de habitação permanente e de produção, e desconsiderar as indispensáveis a manutenção do meio ambiente e do 

bem-estar do grupo, ou não avaliar a área imprescindível para a sua reprodução física e cultural. Dessa forma o 

termo “condições” torna-se inadequado em decorrência de sua utilização ambígua, contrariando o sentido 

expresso pelo autor. 
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compõem, segundo a visão civilizada, a visão do modo de produção capitalista ou 

socialista, a visão do bem-estar do nosso gosto, mas segundo o modo de ser deles, da 

cultura deles
119

. 

 

Os significados dos elementos configuradores da terra tradicionalmente ocupada 

traduzem-se, então, pelos próprios povos indígenas. Dessa forma, demonstra-se de fato o 

reconhecimento constitucional da organização social e territorial de cada um desses povos, 

visto que os envolve na relação jurídica de caracterização de suas terras. Embora a 

delimitação e a demarcação permaneçam como uma imposição do ordenamento jurídico 

ocidental para o reconhecimento do direito indígena, agora ele aparece relacionado às 

normatizações próprias dos povos indígenas. Assim, amplia-se o círculo de interpretes da 

Constituição
120

, considerando “o modo como os diversos grupos que compõe a nossa 

sociedade interpretam o Direito e as contribuições que esses grupos podem dar para tornar o 

direito produzido pelo Estado mais democrático, reconhecendo as múltiplas fontes 

normativas”
121

 
122

.  Nesse sentido, 

 

o reconhecimento à diferença dos povos indígenas afirma, além da percepção 

multicultural da sociedade brasileira, sua associação imediata com a concepção 

plural do direito, cujas fontes se alargam para além da produção estatal. Por isso os 

direitos dos índios lhes são garantidos desde a concepção indígena de sua terra e não 

mais da imposição da visão do colonizador, como até então eram delimitadas as 

áreas indígenas
123

.  

 

Deborah D. Pereira atenta inclusive para a inconstitucionalidade na interpretação 

das normas estatais relativas aos índios que desconsiderem a cosmovisão e os sistemas 

normativos próprios desses povos: 

 

[...] sendo o Direito um conjunto de representações sociais, toda a normatividade 

que contemple esses grupos étnicos tem de se pautar por sua compreensão de vida, 

sob pena de inconstitucionalidade e carência de eficácia em função da subversão dos 

                                                 
119
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valores que orientam a consciência coletiva
124

.  

 

Impende ressaltar novamente que a terra indígena compreende muito mais do que 

a alocação de corpos no espaço, isto é, a presença física do indivíduo (grupo étnico) num local 

certo. Consequentemente, há a possibilidade de dois grupos distintos, um indígena e outro 

não, ocuparem fisicamente áreas diferentes, mas o segundo permanecer circunscrito à terra 

tradicional dos índios; pois poderá estar ocupando uma área indispensável à proteção dos 

recursos ambientais necessários ao bem-estar do índios e à segurança de sua reprodução física 

e cultural. Isso demonstra, portanto, que a prova de ocupação civil não afasta a caracterização 

da terra indígena, porquanto esta se amolda segundo os parâmetros definidos no parágrafo 

primeiro do art. 231, da CF/88. 

Configuram-se também como terras indígenas as áreas em que os índios deixaram 

de habitar por motivos estranhos às suas tradições, isto é, nos casos de expulsão e usurpação 

das terras indígenas. Assim, “a falta de ocupação atual e efetiva não descaracteriza a posse 

indígena e nem a propriedade da União”
125

. Nesses casos, deverá haver atenção redobrada por 

parte da União, a fim de restabelecer aos índios os seus territórios tradicionais, dos quais 

foram “expulsos violentamente ou „convencidos‟ a se retirar”
126

.  

 

 

2.5.1.2 O modo tradicional da ocupação indígena  

 

 

O termo “tradicionalmente” refere-se ao modo de ocupação das terras, segundo as 

tradições de um povo. Não há, portanto, nenhuma relação a fatores temporais da ocupação, 

pois, até mesmo o Alvará de 1º de abril de 1680, que instituiu o indigenato no Brasil, 

considerou propriedades indígenas as terras das aldeias formadas com a intervenção do 

colonizador, que, como se sabe, não se tratavam do habitat original dos índios que a 

ocupavam. O direito territorial indígena, portanto, não se condiciona à constatação da 

ocupação imemorial, isto é, àquela presença de longa data, remota, que se perde no tempo. 
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Terras tradicionalmente ocupadas não revela aí uma relação temporal. [...] Não quer 

dizer, pois, terras imemorialmente ocupadas, ou seja: terras que eles estariam 

ocupando desde épocas remotas que já se perderam na memória e, assim, somente 

estas seriam as terras deles. Não se trata, absolutamente, de posse ou prescrição 

imemorial, como se a ocupação indígena nesta se legitimasse, e dela se originassem 

seus direitos sobre as terras, como uma forma de usucapião imemorial, do qual é que 

emanariam os direitos dos índios sobre as terras por eles ocupadas, porque isso, 

além do mais, é incompatível com o reconhecimento constitucional dos direitos 

originários sobre elas. [...] O tradicionalmente refere-se não a uma circunstância 

temporal, mas ao modo tradicional de os índios ocuparem e utilizarem as terras e ao 

modo tradicional de produção, enfim, ao modo tradicional de como eles se 

relacionam com a terra, já que há comunidades mais estáveis, outras menos estáveis, 

e as que têm espaços mais amplos em que se deslocam etc. Daí dizer-se que tudo se 

realiza segundo seus usos, costumes e tradições
127

. 

 

Ademais, ressalte-se que, na ANC, o anteprojeto de Constituição apresentado pelo 

Deputado Federal Bernardo Cabral, considerando as terras indígenas como “terras de posse 

imemorial onde se acham (os índios) permanentemente localizados”, não foi aceito, 

acolhendo-se, ao final das discussões, a expressão “terras tradicionalmente ocupadas”. 

Percebe-se, portanto, que o termo “tradicionalmente” não significa o mesmo que posse 

imemorial, visto que, se assim fosse, não haveria razão para tanto embate e negociações 

quanto a escolha do termo referente à ocupação indígena
128

. 

 

 

2.5.1.3 “Habitadas em caráter permanente” e “posse permanente” 

 

 

A confusão se faz presente também em relação às expressões “habitadas em 

caráter permanente” e “posse permanente”, consistente na afirmação de se referirem a um 

pressuposto temporal (antiguidade da posse) para o reconhecimento da terra indígena. 

Cunhou-se a primeira expressão apenas para se ter como referencial aquilo que a sociedade 

ocidental entende por residência (construção para a morada fixa), que, contudo, não se 

interpreta assim, porquanto se traduzir de acordo com os usos, costumes e tradições de cada 

povo indígena. O que para um povo significa construção para moradia fixa, para outro pode se 

configurar de forma totalmente diferente. Resumindo-se, a “habitação de caráter permanente” 
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compreende o modo de ocupação, interpretado pelos indígenas e segundo seu modo de vida. 

A “posse permanente” quer dizer aquilo que a Lei de 7 de julho de 1755 já afirmava, a 

garantia permanente do direito territorial, que perpassa a gerações futuras, como uma 

destinação constitucional perpétua, para a continuidade de um povo. 

 

Quando a Constituição declara que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 

se destinam a sua posse permanente, isso não significa um pressuposto do passado 

como ocupação efetiva, mas, especialmente uma garantia para o futuro, no sentido 

de que essas terras inalienáveis e indisponíveis são destinadas, para sempre, ao seu 

habitat. Se se destinam (destinar significa apontar para o futuro) à posse permanente 

é porque um direito sobre preexiste à posse mesma, e é o direito originário já 

mencionado
129

. 

 

A terra indígena, portanto, configura-se de acordo com a ocupação tradicional do 

povo indígena, compreendendo todos os elementos caracterizadores contidos no texto do art. 

231, §1º, da CF/88. Ademais, frise-se que o direito dos índios sobre essas terras foi 

reconhecido pela Constituição, o que reafirma seu caráter originário, demonstrando a 

preferência protetiva do Constituinte à diversidade étnica e cultural. 

 

 

2.5.2 O direito originário indígena 

 

 

O caráter originário de um direito significa a sua preexistência no mundo jurídico. 

O direito originário não permite confronto jurídico, pois sua formação é primária, o que 

impõe o status de aparência a qualquer outro direito que venha a lhe contestar. Portanto, 

presentes os elementos que caracterizem o direito originário indígena (ocupação tradicional), 

este prevalecerá, por mandamento constitucional, sobre os direitos aparentemente 

conflitantes. Daí se dizer que são “nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos 

que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras”
130

 indígenas, e que a 

constituição dos direitos dos índios sobre essas terras prescinde da realização de qualquer ato 

jurídico, tendo a demarcação oficial das terras indígenas efeito meramente declaratório. Aqui 

não se trata apenas dos atos realizados após a promulgação da Constituição, mas também dos 
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atos concretizados preteritamente a ela, porquanto consiste numa preferência constitucional 

pelo direito coletivo à terra desses povos. 

Em decorrência da primazia do direito territorial indígena e consequente nulidade 

e extinção dos títulos concernentes à área da terra tradicionalmente ocupada pelos índios, 

Lásaro da Silva afirma: 

 

Os índios não precisam provar que ocupam a terra desde o ano de 1500. Eles 

precisam provar que habitam a terra atualmente ou que ocupavam a terra e foram 

espoliados de seu território em um passado vivo e palpitante que pode ser 

reconstituído pela história oral, modo de ocupação e vestígios de sua presença na 

área. Diante de uma ocupação tradicional atual ou pretérita, os títulos dominiais são 

nulos e extintos, não produzindo efeitos
131

. 

 

O reconhecimento do direito originário a uma terra representa, portanto, a negação 

da existência de qualquer outro “direito”, mesmo se legitimamente concretizado à época, 

porquanto a primariedade do direito indígena encrava-lhe o status de direito aparente. Os 

efeitos do reconhecimento do direito originário atacam retroativamente quaisquer títulos, 

porventura, existentes, legítimos ou não, anulando-os e extinguindo-os do mundo jurídico. 

Assim, não existe direito adquirido contra o direito originário, nem se permite nenhum tipo de 

aquisição sobre ele132. Nesse sentido, Dalmo Dallari sustenta que:  

 

Aplica-se aqui, com absoluta propriedade, a regra segundo a qual não há direitos 

adquiridos contra a Constituição. Ainda que se admita tenha sido regular a aquisição 

daquelas terras, no momento em que ocorreu, gerando, para os adquirentes, um 

direito de propriedade, esse direito não foi ressalvado pela Constituição e é contrário 

a ela. Assim, portanto, não pode prevalecer [...]. Em consequência desse dispositivo, 

se alguém obtém mediante compra, herança, doação, permuta ou qualquer outro 

título uma área ocupada por silvícolas, ficou sem esse direito, no momento em que 
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entrou em vigor a presente Constituição. 
133

 

 

Portanto, não há conflito entre o direito privado da terra e o direito territorial 

indígena, isso porque, segundo a Constituição, o direito à terra tradicionalmente ocupada 

representa um direito originário, sob o título dominial da União, que se sobrepõe a qualquer 

outro, negando-lhe juridicidade. Nesse sentido, a propriedade privada da terra sucumbe ao 

reconhecimento do direito indígena à terra e à diferença, e ao direito da humanidade à viver 

na diversidade sócio-cultural. Não obstante, a elite brasileira teima em aceitar a relativização 

da propriedade privada da terra firmada pela Constituição, fazendo de seu texto letra morta, 

buscando a sagração absoluta da propriedade privada da terra; em contrapartida, os 

movimentos sociais e populares insistem em reafirmar o acesso à terra como um direito 

humano à vida, à cultura e à dignidade. 

Portanto, não há o que se falar em direito de propriedade privada em Terra 

Indígena porque onde há terra ocupada tradicionalmente pelos índios, a propriedade existente 

constitui bem da União, indisponível, inalienável e os direitos sobre ela imprescritíveis, 

afetados a uma destinação específica. Assim, por imperativo constitucional, cassa-se a 

juridicidade de quaisquer títulos eventualmente existentes e os expurga do mundo jurídico. 

Afora os ocupantes indígenas, o que resta são posseiros, que devem, ainda, ser distinguidos 

para efeito de se visualizar quem faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas na área 

demarcada.  

Ao destacar a natureza originária, o Constituinte optou, assim, pela garantia do 

direito territorial indígena em detrimento de outras relações que possam existir na terra a ser 

demarcada, visto que se trata do habitat de um povo, que mantém “com esses ecossistemas 

relações de pertencimento, de subsistência, de atividades tradicionais”
134

, considerados 

constitucionalmente mais importante do que a relação utilitária produtivista. 

 

 

2.5.3 A demarcação das terras indígenas 
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A Constituição Federal de 1988 incumbiu a União de demarcar, proteger e fazer 

respeitar todos os bens das terras indígenas
135

. Assim, a demarcação consiste num poder-dever 

da União e num direito dos índios de terem sua terra demarcada. Embora se trate de direito 

originário, que independe de qualquer formalidade para se constituir, a demarcação oficial 

faz-se necessária para conhecer a extensão da terra tradicionalmente ocupada pelos índios e 

para garantir-lhes maior proteção estatal. Contudo, isso não significa que o direito indígena 

somente seja oponível perante terceiros depois de realizado o procedimento demarcatório
136

, 

visto que o direito indígena sobre as terras tradicionalmente ocupadas se constitui 

originariamente, sendo a demarcação ato meramente declaratório. Nesse sentido, 

 

embora o direito dos índios à terra independa de reconhecimento formal, sempre que 

uma sociedade indígena ocupar determinada área nos termos do Art. 231 da 

Constituição de 1988 acima citado, o Poder Público estará obrigado, por força 

constitucional, a promover este reconhecimento, DECLARANDO O CARÁTER 

INDÍGENA DAQUELA TERRA, e realizando a demarcação física dos seus limites, 

com o objetivo único de garantir a sua proteção
137

. 

 

Diante disso, a demarcação não pode ser tratada como um simples procedimento 

de delimitação, pois, apesar de não constituir direitos, ela propicia segurança jurídica para as 

comunidades indígenas envolvidas, em razão da existência de ato estatal declarando o limite 

da terra indígena, o que, em tese, repercute positivamente nas resoluções dos conflitos nelas 

presentes e possibilita ao Estado sua proteção de forma mais eficaz. 

Não há dúvidas, portanto, de que a leniência estatal em demarcar influencia (e é 

influenciada) nos conflitos existentes nas terras indígenas. Dessa forma, a União deve realizar 

o procedimento demarcatório em um prazo razoável
138

, que, embora não esteja definido 

expressamente nas legislações indigenistas, pode ser presumido por meio do art. 67 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT – da Lei Fundamental de 1988. Esse 

dispositivo, ao determinar que todas as terras indígenas reivindicadas até aquela data fossem 

demarcadas no prazo de 5 anos, contados a partir da data de promulgação (5/10/1988), fixa 

implicitamente o prazo razoável para a realização desse procedimento, deste o seu início, 

identificação da terra, até o seu desfecho, registro no cartório de registro de imóveis da 
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comarca correspondente e na Secretaria de Patrimônio da União. 

Note-se, portanto, que o tempo para a demarcação previsto no ADCT se refere às 

terras reivindicadas naquele período como uma medida urgente para otimizar a eficácia das 

terras indígena reivindicadas e reconhecidas até então. Essa medida, em hipótese alguma, 

significou a perda do direito dos povos indígenas que não haviam reivindicado suas terras até 

aquele momento, muito menos quis dizer que outras terras não pudessem mais ser 

reivindicadas posteriormente pelos índios.  

Ademais, a jurisprudência pátria já firmou o entendimento também de que esse 

prazo não é prescricional, de modo a fazer perecer o direito à demarcação em 1993. Portanto, 

passados os cinco anos previstos no ADCT, a União continua com a obrigação de demarcá-la, 

pois tal prazo refere-se apenas a sua realização em tempo razoável: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA - DILAÇÃO PROBATÓRIA. Estando a causa de 

pedir do mandado de segurança direcionada à definição de fatos considerada dilação 

probatória, forçoso é concluir pela impropriedade da medida. TERRAS 

INDÍGENAS - DEMARCAÇÃO. O prazo previsto no artigo 67 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias não é peremptório. Sinalizou simplesmente 

visão prognóstica sobre o término dos trabalhos de demarcação e, portanto, a 

realização destes em tempo razoável
139

. 

 

Dessa forma, a ausência da demarcação das terras indígenas em um prazo de 5 

(cinco) significa a omissão e o desinteresse (ou interesse na não realização) da União em 

relação aos deveres a ela impostos constitucionalmente. Assim, tanto as terras reivindicadas 

em 1988 e que não foram demarcadas até 1993, quanto as terras reivindicadas após 1988 e 

que não foram demarcada em 5 anos, caracterizam o ilícito constitucional do Estado relativo à 

inobservância da duração razoável do processo e à inefetivação do direito dos índios sobre 

suas terras tradicionais, ambos considerados direitos fundamentais. 

Destarte, embora a demarcação não constitua o direito à terra, ela estabelece os 

reais limites dela, conferindo, assim, certeza jurídica sobre aquela circunscrição territorial. Por 

conseguinte, teoricamente, faz-se com que os conflitos nelas existentes diminuam. Ademais a 

demarcação serve para que a União tenha conhecimento da totalidade da área que deve 

proteger e garantir o usufruto de todos os bens nela existentes em face de seus habitantes. 

Observa-se, outrossim, que a demarcação da terra indígena não é, nem de perto, a 

solução para os problemas vivenciados pelos povos indígenas no Brasil, mas é um passo 
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significativo no caminho para a efetivação de seus direitos fundamentais. 

 

 

2.5.4 Indenização e ocupante de boa fé 

 

 

A Constituição Federal de 1988 ressalvou a possibilidade de indenização para os 

ocupantes de boa-fé, limitando-a ainda ao pagamento apenas das benfeitorias realizadas na 

área indígena. Assim, dispôs o art. 231, § 6º: 

 

São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto 

a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a 

exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, 

ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei 

complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações 

contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da 

ocupação de boa fé. 

 

É interessante notar que a Constituição de 1988 menciona quatro atos de presença 

na terra indígena com objetos distintos: a ocupação, o domínio, a posse e a exploração das 

riquezas naturais. No entanto, ressalva o direito à indenização somente quanto ao ocupante de 

boa fé, excluindo, portanto, do benefício as pessoas que objetivaram o domínio, a posse e/ou 

exploração das riquezas naturais das terras indígenas. Diante disso, faz-se importante 

distinguir a figura do ocupante das demais pessoas que mantêm outra forma de vínculo com a 

terra.  

Embora o Código Civil não abordado o conceito acerca do ocupante de terras, há 

inúmeras legislações especificas que o constroem
140

, assentando-se a definição desse sujeito 

no binômio moradia-trabalho. Considera-se ocupante, portanto, aquele que está na terra, 

morando e cultivando-a, e não aquele que administra longinquamente, ou que só de tempos 

em tempos se faz presente.  

De acordo com Raymundo Laranjeira: 
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No caso específico da ocupação, o ocupante sente a necessidade de tomar um eito 

para si, o que, por coincidência ou não, recai em terreno público. Muitas vezes 

desgarra-se de suas raízes e age sem o acompanhamento formal daqueles títulos. 

Tangido pela insensibilidade do Governo, manifestada na sua péssima política 

fundiária, o ocupante também não atina em encontrar a causa de (pretensa) eficácia 

jurídica por via de “títulos” calcados na fraude, muito menos em conquistar a terra 

por meio de violência - como faz o típico grileiro, através desses dois processos. 

Tampouco faz da ocupação um instrumento para especular com a terra e/ou depredar 

os seus recursos, como o simples “invasor”. O seu objetivo é sobreviver através dos 

seus esforços, por isso que ele, ocupante, é originário das camadas mais pobres da 

população rural e tenta sonhar com a melhoria das condições de vida para sua 

família
141

.  

 

Dessa forma, todos os outros que possuem algum título e não têm a qualidade de 

ocupante de boa-fé, não fazem jus à indenização prevista no art. 231, § 6º; logo, só lhes 

restará reclamar indenização em virtude do negócio jurídico relativo ao título
142

.  

Entende-se, assim, que a indenização das benfeitorias prevista não se trata de uma 

compensação por suposta perda do direito de propriedade, ela configura um benefício 

concedido àqueles que mantêm com a terra uma relação fundamental de sobrevivência, 

utilizando-a para sua moradia e sustento. Não podendo deixar o trabalhador campesino ao 

desalento, o constituinte optou por bem indenizá-lo pelas benfeitorias realizadas, sem se 

escusar da obrigação de assentá-lo em terra destinada a reforma agrária
143

. A indenização 

apresenta-se, portanto, como uma medida de justiça social. 

Além de se configurar como ocupante, o sujeito rural deve estar imbuído de boa 

fé, caracterizada na ignorância de ocupar terra indígena. Ressalte-se que a simples posse de 

título não se mostra apta para comprovar a boa fé da ocupação; o que se discute é se há ou não 

o conhecimento de se estar presente em circunscrição do território indígena. Como ensina 

Pontes de Miranda, “a boa-fé não depende do título, mas de crença no título; não se tem de 

discutir se há título, se não há, se é válido ou se não é válido. O que importa é crer na iusta 
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  LARANJEIRA, op. cit., p. 95. 
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 Segundo Francisco das C. Lima Filho, por mais que não haja previsão no art. 231, § 6º, da CF/88, o Estado 

deveria indenizar o posseiro de boa fé portador de título de propriedade concedido e registrado pelo Estado. 

Acredito que a possibilidade de se indenizar deve-se somente em relação ao negócio jurídico que teve por objeto 

o título anulado, sendo uma discussão de natureza civil. A CF/88 expressamente declarou a nulidade e a extinção 

de atos que tenham por objeto a posse, o domínio e exploração das riquezas naturais não geram direito à 

indenização ou a ações contra a União, salvo ao ocupante de boa fé. Assim, a indenização, nesses casos, 

decorrerá dos vícios do contrato, e não pelo disposto no par. 6 do art. 231. (LIMA FILHO, Francisco das C. O 

dever constitucional de o Estado brasileiro demarcar as terras indígenas. Revista Jurídica UNIGRAN. v. 11, n. 

22. Dourados/MS, 22 jul/dez. 2009). 
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 O assentamento dos ocupantes encontra fundamento legal no art. 4º do Decreto n. 1.775/96 e no 3º da lei 

6.969/81.  
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causa possessionis o possuidor”
144

.  

Conclui-se, então, que a Constituição expressamente, no art. 231, § 6º, beneficiou 

somente o ocupante das terras indígenas, excluindo do benefício todos aqueles que tiveram 

por objeto o domínio, a posse e a exploração das riquezas naturais. Há de se ressaltar que a 

indenização não decorre de um reconhecimento da propriedade privada por parte do Estado, 

mas de uma medida de cunho social, visando prover meios suficientes para o reinício das 

atividades rurais do trabalhador campesino – o ocupante, ou melhor, pequeno posseiro. Alude-

se ainda ao fato de que o ocupante deverá ser reassentado em outro local, corroborando assim 

para a idéia de que o ocupante se trata realmente do camponês espoliado, que tinha naquela 

terra sua morada e dela extraia seu sustento
145

. 

 

 

2.6 Surge um novo instituto? 

 

 

A Constituição de 1988 transfigurou o fundamento do direito territorial indígena, 

antes pautado na idéia de que este direito deveria ser resguardado aos índios em razão de 

serem os habitantes primários e naturais do território, hoje, chamado Brasil. O direito 

originário sobre as terras tradicionalmente ocupadas fundamenta-se agora em diversos 

princípios e valores que envolvem a proteção da biodiversidade, da sociodiversidade, dos 

conhecimentos locais e da dignidade da pessoa humana em se identificar e viver como 

membro de uma sociedade culturalmente diferenciada. Assim, sob o viés do direito à 

diferença, assegurou-se constitucionalmente aos índios alguns direitos fundamentais para o 

exercício pleno de sua cultura, concentrando-se boa parte deles no capítulo “Dos Índios” (art. 

231 e 232) da Constituição
146

. 

No tocante ao direito originário sobre a terra tradicionalmente ocupada (art. 231), 

percebe-se que a tradicionalidade da ocupação mostra-se como o requisito para configurar 

uma área como terra indígena. A ocupação indígena, então, não mais se legitima na posse 
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 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado. 10º vol. Rio de Janeiro: Ed. Borsoi, 1965, p. 380. 
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 Conforme se observa na pauta reivindicatória do movimento indígena, um dos pontos sustentados para a 

positivação constitucional na ANC consistia no “reassentamento, em condições dignas e justas, dos posseiros 

pobres que se encontram em terras indígenas”. Vide p. 37 deste trabalho monográfico.  
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 Há outros direitos relativos aos indígenas dispersos na CF/88, como direito à educação diferenciada (art. 210, 

§ 2), entre outros. 
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imemorial ou no fato de determinado povo manter certos referenciais de ascendência com 

povos pré-colombianos. A legitimidade da ocupação dos índios consiste numa preferência 

constitucional pela dignidade da pessoa humana e pela proteção à diversidade étnica e 

cultural. Não é a ocupação que é originária, mas sim sua legitimidade constitucional, que se 

antepõe a qualquer outra, eivando de nulidade todos os outros títulos. Eis então o título 

constitucional de caracterização e legitimação da terra indígena – a tradicionalidade da 

ocupação.  

Embora não haja destinado, igualmente, um capítulo às demais populações 

tradicionais
147

, a abordagem trazida pela CF/88 representou um grande avanço em relação à 

visão jurídica então preponderante. Assim, em consonância com o novo paradigma protetivo 

da sociodiversidade, deve-se compreender que os direitos previstos aos índios, na medida do 

possível, aplicam-se também aos demais grupos que se identificam como culturalmente 

diferenciados; sendo que os direitos territoriais somente devem se estender às comunidades 

tradicionais, em razão do vínculo peculiar delas com a terra. Nesse sentido, Deborah D. 

Pereira consigna: 

 

É importante assinalar que, ao assumir o caráter pluriétnico da nação brasileira, que 

não se esgota nas diferentes etnias indígenas, como evidencia o parágrafo 1º do art. 

215, a Constituição de 1988 tornou impositiva a aplicação analógica do tratamento 

dado à questão indígena aos demais grupos étnicos. Assim, diante desse novo padrão 

de respeito à heterogeneidade da regulamentação ritual da vida, impõe-se a exata 

compreensão das pautas de conduta que agora orientam os diversos atores sociais, 

em particular os agentes públicos e políticos
148

. 

 

Quanto à extensão desse direito originário às demais populações tradicionais, 

entende-se, por razoável, que se considere a preferência do direito territorial dessas 

coletividades ao direito de propriedade privada; entretanto, tendo em vista que não se previu 

expressamente a primariedade do direito dessas populações, a titulação dar-se-á por meio da 

desapropriação e, posterior, afetação para o usufruto exclusivo das comunidades tradicionais. 

Com isso, embora não haja a imediata anulação e extinção dos títulos relativos à área 

ocupada, o restante dos efeitos decorrentes do caráter originário do direito deve ser observado 

(afastar os pedidos de reintegração ou imissão na posse, despejo, ou qualquer outro ato que 

possa intervenha na cultura desses povos), competindo à União garantir a proteção e 
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 Um dos motivos de o restante das populações tradicionais não terem garantido um capítulo especificamente 

destinado a elas pode ter sido a falta de força política para pressionar os congressistas na Assembléia Nacional 

Constituinte e de conquistar o apoio e o carisma de parte da sociedade civil. 
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 PEREIRA, op.cit., p. 44. 
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permanência dessas comunidades no território tradicionalmente ocupado, realizando as 

medidas necessárias para a demarcação dessas áreas. 

Nesse sentido, traçam-se duas situações distintas: a ocupação indígena e a 

ocupação das demais populações tradicionais. No primeiro caso, o direito territorial tem 

caráter originário, tratando-se de uma preferência constitucional que o antepõe (coloca como 

primário) aos demais lhes negando existência; não há, assim, qualquer confronto jurídico, pois 

se desconhece a propriedade privada em terra indígena. No segundo caso, o direito territorial 

tem os efeitos de direito originário, mas não o é. A preferência constitucional o sobrepõe aos 

demais direitos, porventura, existentes, aceitando-se, assim, eventuais confrontos jurídicos, 

sendo que, no entanto, sempre prevalecerá o direito coletivo das terras tradicionalmente 

ocupadas. A diferença está, então, no reconhecimento ou não da propriedade privada, 

existindo propriedade, haverá desapropriação. 

Percebe-se, portanto, que, por uma escolha constitucional, pôs-se em relevo a 

função social e coletiva da terra, expressa na proteção da diversidade cultural, em detrimento 

do direito de propriedade. A tendência observada nas discussões e normatizações hodiernas 

apresentavam-se no sentido de expandir os direitos relativos à questão indígena às demais 

populações tradicionais. Assim, verifica-se na positivação dos direitos territoriais das 

comunidades tradicionais por meio de outros dispositivos, como, por exemplo, na Convenção 

n. 169 da OIT e na lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Essas 

normas guardam uma semelhança imensa com os direitos territoriais indígenas, inclusive 

quanto ao conceito de terra tradicionalmente ocupada. Ressalte-se ainda que, até mesmo, já se 

questionava sobre a abrangência dessas comunidades tradicionais pelos direitos originários 

contidos no art. 231 da Constituição. 

Não obstante, no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, o ministro Menezes 

Direito proferiu seu voto, no qual continha um entendimento restringindo o reconhecimento 

do direito originário sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. De acordo com 

essa teoria, o direito originário se limitaria às ocupações indígenas verificadas na data de 

promulgação da Constituição de 1988 (5/10/1988), por conseguinte, todos os elementos para a 

definição da extensão do território indígena se baseariam nesse marco temporal, buscando-se 

recuperar a imagem fundiária de um fato (ocupação em 5 de outubro de 1988): o fato 

indígena.  
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3 UMA NOVA INTERPRETAÇÃO PARA A (IN)APLICAÇÃO DO 

DIREITO ORIGINÁRIO SOBRE AS TERRAS TRADICIONALMENTE 

OCUPADAS PELOS ÍNDIOS 

 

 

Antes de explanar acerca da teoria do fato indígena, faz-se necessário relembrar o 

processo de demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (TIRSS), especificamente o 

julgamento da Pet 3388, originada de uma ação popular contra a União, de autoria do senador 

do Estado de Roraima Augusto Affonso Botelho Neto. Somente após essa contextualização 

inicial passa-se a analisar e a sistematizar os elementos relativos à tese do fato indígena 

contidos em livros de Direito Constitucional e nos votos proferidos pelos ministros do STF no 

julgamento da Pet 3388. Além disso, cumpre observar as concepções da sociedade acerca do 

fato indígena, no intuito de compreender a real manifestação dessa teoria, para, só então, tecer 

as devidas críticas, com base na Constituição de 1988 e nos demais dispositivos jurídicos 

referentes ao direito territorial indígena.  

 

 

3.1 A demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

 

 

Na área indígena Raposa Serra do Sol habitam imemorial e tradicionalmente os 

povos indígenas Macuxi, Taurepang, Patamona, Wapixana e Ingarikó, correspondendo a uma 

população de aproximadamente 20.000 indivíduos
149

. Ressalte-se que alguns desses povos 

habitam outras terras além da Raposa Serra do Sol, inclusive em países vizinhos. 

A primeira tentativa de regularização dessas terras ocorreu com a edição da Lei n. 

941 do Estado do Amazonas, de 16 de outubro de 1917, que autorizou o Governador desse 

Estado a conceder como posse imemorial uma área para os povos Macuxi e Jaricuna
150

. Não 
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  Conforme o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realizado em 2008. Ver RORAIMA. 

Agência Roraimense de Notícias. Disponível em: <http://www.portal.rr.gov.br/arn/index.php?option 

=com_content&task=view&id=28&Itemid=1>. Acesso em: 4 mai. 2010.  
150

 Lei n. 941 do Estado do Amazonas, de 16 outubro de 1917: “Ficam reservadas...: como posses immemoriaes 

a) para ... os índios Macuxis e Jaricunas ... a região compreendida entre os rios Surumu e Cotingo, e as serras 

Mairary e Canapiáepim, no município de Boa Vista do Rio Branco; (...)” (BRASIL. Despacho n. 80, de 20 de 

dezembro de 1996).   
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obstante, consta em um relatório de 1925, da Inspetoria do Serviço de Proteção ao Índio, que 

essa instituição, a fim de obter o título de concessão da terra reservada na Lei n. 941, realizou, 

em 1919, um processo para delimitá-la, que, entretanto, foi anulado pelo Governador César do 

Rego Monteiro
151

. Ainda no que concerne a esse relatório, o Despacho n. 80/96, do Ministro 

da Justiça, expõe que, 

 

em relação às "terras do Surumu", [o relatório de 2 de março de 1925, da Inspetoria 

do Serviço de Proteção ao Índio] informa que " ... esta Inspectoria enviou 

ultimamente um recurso ao Snr. Interventor Federal, não só expondo 

minuciosamente todos os factos como pedindo reconsideração do despacho que 

havia annulado a demarcação por ella feita em 1919. ... o Snr. Interventor acaba de 

despachar o respectivo processo, ... .dando approvação aos trabalhos de medição e 

demarcação e mandando expedir o título de concessão aos selvícolas, de accordo 

com a citada Lei n°941[...]. 

Não obstante esta última informação, não foi encontrado e nem se tem notícias da 

expedição do mencionado título de concessão
152

. 

 

A Lei n. 941, no entanto, teve curta vigência. Em 1922, o então Governador do 

Estado do Amazonas a revogou, instituindo, por conseguinte, outro regime jurídico para a 

concessão de terras, em que a distribuição ficava a critério do Governador do Estado, 

excluídas, ademais, as que já estivessem ocupadas e cultivadas por qualquer pessoa, com 

residência habitual e cultura efetiva
153

.  

Depois disso, somente em 1977 o governo brasileiro voltaria a atuar na 

regularização do território dos povos indígenas da Raposa Serra do Sol, quando, por meio da 

Portaria n. 550/P, da FUNAI, constituiu-se o grupo de trabalho – GT – para realizar a sua 

identificação. Esse GT apresentou, em 9 de março 1978, relatório preliminar propondo a 

demarcação de 1.332.110 ha como terra indígena
154

.  

Ainda pendente a demarcação dessa área indígena, outros GTs realizaram novos 

estudos para efetivá-la: em 1981, os trabalhos apontaram uma área de 1.347.810 ha; em 1984, 

a antropóloga Maria Guiomar de Melo apresentou um estudo identificando uma área indígena 

de aproximadamente 1.577.850 ha, distribuídas em 5 regiões
155

; em 1988, constituiu-se um 

GT interministerial, em decorrência do Projeto Calha Norte, sem, contudo, chegar a definir 

proposta de área indígena; e, por fim, em 1992, o grupo interministerial criado a partir das 
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 Cf. Despacho n. 80/96. Ministério da Justiça, p. 28282.  
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 Idem. 
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 Idem. 
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  Distribuídas da seguinte forma: Xununu-e-étamu, 53.510 ha; Surumu, 455.610 ha; Raposa, 347.040 ha; e 

Maturuca/Serra do Sol, 721.690 ha. Cf. Despacho n. 80/96. Ministério da Justiça, p. 28282. 
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portarias n. 1.141/92, 1.375/92 e 1.553/92 da FUNAI, com base em dois laudos 

antropológicos de autoria de Maria Guiomar de Melo e Paulo Santilli, apresentou proposta de 

demarcação contínua de 1.678.800 ha
156

, aprovada no despacho da FUNAI n. 9, de 10 de 

maio de 1993
157

 
158

.  

Ante a iminência da declaração dos limites da TIRSS pelo Ministro da Justiça, o 

Estado de Roraima, o Município de Normandia e vários fazendeiros apresentaram inúmeras 

contestações na via administrativa, com fundamento no Decreto n. 1.775/96, alegando a 

existência de vícios insanáveis no processo de demarcação, entre outros argumentos. No 

mérito, sustentaram suas alegações com base em duas premissas: somente os índios isolados 

fazem jus ao reconhecimento constitucional das terras que tradicionalmente ocupam; e, para 

que a terra indígena possa ser reconhecida, a ocupação indígena deverá ter perdurado, pelo 

menos, até o início da vigência da CF/88
159

. Todavia, o então Ministro da Justiça Nelson 

Jobim
160

 considerou ambas falsas, consignando, ainda, que elas careciam de “qualquer 

respaldo jurídico”
161

. 

Não obstante julgadas improcedentes as contestações, o Ministro da Justiça 

Nelson Jobim não aprovou completamente a proposta de demarcação da TIRSS, por 

conseguinte, determinou à FUNAI a reforma da área delimitada; o que demonstra, portanto, 

consonância com algumas das alegações apresentadas. Dessa forma, o feito transformou-se 

em diligências, em que se excluíram da área indígena as propriedades privadas tituladas pelo 

INCRA, com base no laudo antropológico de 1981; a “Fazenda Guanabara”; a sede do 

Município Uiramutã, e as vilas Surumu, Água Fria, Socó e Mutum
162

 
163

. 
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 BRASIL. Parecer n. 36/DID/DAF, de 12 de abril de 1993. Diário Oficial da União. Brasília, DF, n. 95, 21 

mai. 1993. Seção 1, p. 30-31. 
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 BRASIL. Despacho n. 9, de 18 de maio de 1993. Fundação Nacional do Índio. Ministério da Justiça. Diário 
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 Nelson Azevedo Jobim exerceu o cargo de ministro da Justiça, de 1º de janeiro de 1995 a 7 de abril de 1997, 

no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 
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 Cf. Despacho n. 80/96. Ministério da Justiça, p. 28283. 
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Devido às críticas dos movimentos indígenas e indigenistas
164

, o Ministro da 

Justiça Renan Calheiros
165

 expediu o Despacho n. 50, de 10 de dezembro de 1998
166

, 

revogando o Despacho n. 80/96. No mesmo dia, publicou-se também a portaria n. 820/98/MJ, 

declarando os limites da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, medindo aproximadamente 

1.678.800 ha e 1.000 km de perímetro, ficando “ressalvadas, para solução posterior, as 

situações controvertidas”
167

. 

A Portaria n. 820/98/MJ sofreu inúmeras contestações judiciais, inclusive do 

Estado de Roraima, em que pugnavam pela sua anulação. Ao decidir sobre o caso, o Superior 

Tribunal de Justiça acolheu liminar para suspender a Portaria declaratória n. 820/98/MJ, 

enquanto não houvesse decisão definitiva acerca da lide.  

Por fim, em 2002, o STJ julgou o pedido do Estado de Roraima improcedente. 

Enquanto isso, o Ministério Público Federal requereu ao Supremo Tribunal Federal que se 

declarasse competente para julgar as ações propostas pelos ocupantes não índios, sendo, 

posteriormente, acolhido o pedido
168

. 

No ano de 2005, o Ministério da Justiça ratificou a demarcação da TIRSS, por 

meio da Portaria n. 534/05/MJ
169

 
170

 
171

, homologada pelo presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva
172

. Em conseqüência da revogação da Portaria n. 820/98/MJ, em abril do mesmo ano o 

STF extinguiu sem resolução do mérito, devido à perda do objeto, todas as ações 
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contestatórias da demarcação da TIRSS
173

. Não obstante, apresentaram-se, no âmbito do 

Poder Judiciário, novas impugnações, direcionadas, agora, à recente portaria do Ministério da 

Justiça. 

Dentre as várias contestações judiciais, encontra-se a ação popular, titulada pelo 

senador de Roraima Augusto Affonso Botelho Neto, transformada, posteriormente, na Petição 

n. 3388/RR. Essa petição questionou a constitucionalidade e a legalidade da portaria n. 

534/2005 do Ministério da Justiça, que declarou os limites da área da TIRSS, bem como do 

decreto presidencial que a homologou. No julgamento da Pet 3388, iniciado em 2008, um dos 

pontos mais controvertidos foi a forma de demarcação contínua da TIRSS, rejeitada pelos 

autores da inicial, sob os principais argumentos de ameaça à soberania nacional e ao pacto 

federativo, e de grande prejuízo econômico-social para o Estado de Roraima. 

Ao final do julgamento, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu 19 (dezenove) 

ressalvas ao exercício dos direitos indígenas
174

. Registre-se que, não obstante o objeto da Pet 

3388 tenha sido a demarcação da TIRSS, tratando-se, portanto, de um caso concreto, em que 

os efeitos da decisão deveriam se restringir às partes em litígio (indígenas, posseiros e 

ocupantes da TIRSS), em alguns votos, como o do ministro Menezes Direito, percebe-se a 

pretensão de se alcançar com a decisão todas as demarcações em andamento e as que, 

porventura, viessem a se iniciar, impondo-lhes, também, o atendimento às ressalvas 

enunciadas no acórdão
175

. 

  

 

3.2 A (des)construção do Fato Indígena 

 

 

Durante as discussões e formulações acerca do estatuto jurídico das terras 

indígenas, o ministro relator, Carlos Ayres Britto, em seu voto, ensaiou outra interpretação 
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para o reconhecimento constitucional das terras indígenas, que foi aprimorada e nomeada pelo 

ministro Carlos Aberto Menezes Direito, em seu voto-vista, como tese do fato indígena. Essa 

interpretação, na realidade, não é uma criação dos ministros do STF, ela já vinha sendo 

sustentada, há algum tempo, por aqueles que buscam eliminar os direitos indígenas
176

. 

Contudo, como será exposto mais a frente, a decisão do STF, ao abraçar essa teoria, serviu 

como um marco para a sua difusão.  

 

 

3.2.1 Conceito, fundamento e finalidade 

 

 

A teoria do fato indígena estabelece um marco temporal para a constatação da 

presença indígena no território reivindicado, condicionando, então, o seu reconhecimento 

constitucional a uma ocupação constante e persistente na época da promulgação da atual 

Constituição brasileira, isto é, em 5 de outubro de 1988. Dessa forma, o reconhecimento do 

direito originário dos índios sobre suas terras tradicionais restringe-se às terras ocupadas de 

forma tradicional pelos povos indígenas na data da promulgação da CF/88, devendo ainda 

constatar razoável perdurabilidade da presença indígena nessa época. 

Assim, segundo o fato indígena, no concernente à tradicionalidade da ocupação 

indígena, o modo de vida tradicional dos índios não basta por si só para a configuração da 

terra indígena, devendo-se verificar também um certo aspecto imemorial da presença 

indígena. Entretanto, a imemorialidade, nesse caso, não se trata da constatação de uma 

ocupação remota, anterior ao estabelecimento do Estado brasileiro ou à colonização 

portuguesa, mas sim de uma razoável constância da posse indígena no marco temporal 

estabelecido (05/10/1988). Observa-se, então, que a tese do fato indígena não significa apenas 

o condicionamento à data de promulgação da Constituição, pois se agrega a ele outro requisito 

considerado essencial para reconhecimento da terra indígena: a perdurabilidade da ocupação. 

Explicita, nesse sentido, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Alberto Menezes 

Direito: 

 

„Terras que os índios tradicionalmente ocupam‟ são, desde logo, terras já ocupadas 
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há algum tempo pelos índios no momento da promulgação da Constituição. Cuida-se 

ao mesmo tempo de uma presença constante e de uma persistência nessas terras. 

Terras eventualmente abandonadas não se prestam à qualificação de terras indígenas, 

como já afirmado na Súmula nº 650 deste Supremo Tribunal Federal. Uma presença 

bem definida no espaço ao longo de certo tempo e uma persistência dessa presença, 

o que torna a habitação permanente outro fato a ser verificado
177

. (original sem 

grifos). 

 

Nota-se, portanto, que a teoria do fato indígena condiciona o reconhecimento 

constitucional do direito territorial dos índios à constatação de alguns fatos: ocupação 

tradicional indígena, duradoura e persistente, em 5 de outubro de 1988. Assim, tonam-se 

necessários a conjunção de quatro condições para a caracterização da terra indígena: 1) 

habitantes indígenas, isto é, o povo ou comunidade tem que manter vínculo identitário com 

nações pré-colombianas; 2) tradicionalidade, significando ocupação segundo os usos, 

costumes e tradições do povo indígena; 3) presença duradoura, consistente na estabilidade da 

presença indígena na terra, guardando tempo razoável para que se possa nascer um vínculo 

memorial com o território; 4) persistência da ocupação em 5 de outubro de 1988, ou seja, a 

presença indígena no território nessa data. 

Ademais, de acordo com essa teoria, a CF/88 teria estabelecido os limites das 

terras indígenas na data de sua promulgação. Dever-se-ia, assim, a identificação das terras 

tradicionalmente ocupadas nortear-se através desse marco temporal, numa tentativa de resgate 

à situação territorial indígena em 1988, como se buscasse reproduzir um quadro da situação 

fundiária, pintado pelo constituinte no dia 5 de outubro de 1988. Desse modo explica o 

ministro Carlos Ayres Britto acerca do marco temporal: 

 

é preciso ver que a nossa Lei Maior trabalhou com data certa: a data da promulgação 

dela própria (5 de outubro de 1988) como insubstituível referencial para o 

reconhecimento, aos índios, “dos direitos sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam”. Terras que tradicionalmente ocupam, atente-se, e não aquelas que venham 

a ocupar. Tampouco as terras já ocupadas em outras épocas, mas sem continuidade 

suficiente para alcançar o marco objetivo do dia 5 de outubro de 1988. Marco 

objetivo que reflete o decidido propósito constitucional de colocar uma pá de cal nas 

intermináveis discussões sobre qualquer outra referência temporal de ocupação de 

área indígena. Mesmo que essa referência estivesse grafada em Constituição 

anterior. É exprimir: a data de verificação do fato em si da ocupação fundiária é 

o dia 5 de outubro de 1988, e nenhum outro. [...] Numa palavra, o entrar em vigor 

da nova Lei Fundamental Brasileira é a chapa radiográfica da questão indígena 

nesse delicado tema da ocupação das terras a demarcar pela União para a posse 

permanente e usufruto exclusivo dessa ou daquela etnia aborígine
178

. 
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Dessa forma, todos os elementos configuradores da terra tradicionalmente 

ocupada (art. 231, § 1º, da CF/88) deveriam ser analisados com base no dia 5 de outubro de 

1988, porquanto teria sido nessa data que a terra indígena se constituíra em toda sua plenitude, 

ou seja, os limites da terra indígena definiram-se completamente nesse marco temporal, 

consistindo, assim, num fato a ser apurado.  

Nesse sentido, quanto ao primeiro parâmetro configurador (as terras habitadas em 

caráter permanente pelos indígenas), Tércio Sampaio Ferraz Júnior afirma que: 

 

o sentido usual de habitat não deixa de apontar para localidade ou circunstância 

(circum stare) em que o ser vivo cresce naturalmente (Aulete, verbete habitar). 

Além do mais, o texto constitucional fala em habitadas, expressão portuguesa, de 

origem latina. Habitare é verbo freqüentativo de habeo, que significa ter, possuir, e 

que adquire assim o sentido de ter muitas vezes, donde a idéia de pousar, demorar, 

povoar (Novíssimo dicionário Latino-Portuguez, Santos Saraiva, Paris, s.d., verbete 

habitare). Então, mesmo que se recorra à noção de habitat, a expressão 

constitucional não deixa de ter o sentido de localidade em que a comunidade está 

(onde vive e cresce naturalmente) de modo não-ocasional no momento em que se 

promulga a Constituição. Não se trata de habitat como lugar indefinido ou qualquer 

lugar próprio ao crescimento natural (integrado). Assim, de modo não ocasional 

(“em caráter permanente”) significa estar ali, em 05 de outubro de 1988, por razões 

próprias, próprias de sua cultura e não por razões externas, como a circunstância de 

terem sido trazidos ou atraídos por motivações do civilizado (motivos 

econômicos)
179

. 

 

Nota-se, portanto, que essa tese se constrói com base na literalidade do texto da 

norma, utilizando-se do tempo do núcleo verbal do art. 231 (“ocupam”) para fundamentar sua 

interpretação. Assim, almeja condicionar o direito originário dos índios a suas terras 

tradicionais ao exato momento da promulgação da Constituição (5.10.1988), devendo, 

portanto, todos os elementos caracterizadores da terra indígena (art. 231, § 1º) ser aferidos de 

acordo com esse marco temporal, buscando-se remontar a ocupação indígena nessa data. 

Ressalte-se, no entanto, que, consoante essa tese, não só a habitação em caráter 

permanente deveria ser constatada em 1988, mas todos os elementos configuradores da terra 

tradicionalmente ocupada
180

, pois todos seriam fatos, os quais o antropólogo e a sua equipe 

técnica cuidariam de verificar por meio dos critérios científicos da Antropologia. Assim, 

entende o Ministro Menezes Direito que tudo é fato a ser apurado, condicionante do 
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reconhecimento constitucional das terras indígenas: 

 

Em verdade, [a habitação permanente] é o parâmetro para identificar a base ou 

núcleo da ocupação das terras indígenas, a partir do qual as demais expressões dessa 

ocupação devem se manifestar. [...] Na minha avaliação, os fatores ecológico e 

cultural/demográfico são também fatos a serem averiguados pelos estudos 

apropriados. […] Os critérios da ciência antropológica não são matemáticos, 

porquanto a antropologia não é uma ciência exata, mas como ciência não deixa de 

ter seus próprios métodos e critérios válidos epistemologicamente. [...] O que é 

preciso é que essas expressões sejam corretamente definidas e demonstradas no 

procedimento de identificação das terras indígenas. O âmbito da presença indígena é 

um fato. Como tal, está sujeito à observação e à demonstração por parte do cientista. 

É o que se deve exigir de todo procedimento de identificação
181

.  

 

Não obstante a mitigação explícita do direito territorial indígena, a tese sustenta 

também seu fundamento na proteção jurídica das terras ocupadas pelos indígenas, visto que a 

interpretação do “fato indígena” buscaria assegurar o direito indígena a todos os territórios 

ocupados por eles à época da promulgação da Constituição, tornando, portanto, sem efeito os 

desapossamentos realizados posteriormente a essa data. Ademais, provado o fato indígena 

(ocupação indígena em 1988), estar-se-ia automaticamente declarado a anulação e extinção 

dos efeitos jurídicos de todos os atos que tiveram/tenham por objeto a ocupação, o domínio e 

a posse ou a exploração das riquezas naturais das terras indígenas, tornando-se desnecessária 

a constatação da ocupação indígena além desse marco temporal:   

 

O marco para a determinação da ocupação indígena (5/10/1988) decorre do próprio 

sistema constitucional de proteção aos direitos dos índios, que não poderia deixar de 

abranger todas as terras indígenas existentes quando da promulgação da 

Constituição, sob pena de ensejar um desapossamento ilícito dos índios por não-

índios após sua entrada em vigor
182

. 

 

Buscando supostamente ponderar os interesses envolvidos, o ministro Ayres Britto 

apresenta a necessidade do estabelecimento de um marco temporal sob duas faces: de um 

lado, evitar-se-ia a expansão forçada e manipulada dos limites das terras indígenas, acarretada 

pela ocupação desenfreada induzida de outros espaços com o intuito de lhes gravar o status de 

terra indígena; de outro lado, impedir-se-ia os conflitos causados por não índios com o 

objetivo de expulsá-los de uma determinada região para descaracterizar a terra indígena. 

Assim, expõe o ministro sobre a finalidade de fixação de uma referência objetiva temporal:  
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Com o que se evita, a um só tempo: a) a fraude da subitânea proliferação de aldeias, 

inclusive mediante o recrutamento de índios de outras regiões do Brasil, quando não 

de outros países vizinhos, sob o único propósito de artificializar a expansão dos 

lindes da demarcação; b) a violência da expulsão de índios para descaracterizar a 

tradicionalidade da posse das suas terras, à data da vigente Constituição
183

.  

 

O ministro Menezes Direito acrescenta que a opção pelo fato indígena visa à 

segurança jurídica das propriedades em torno da área indígena e a tornar a identificação 

dessas terras mais simples, já que passaria a ser desnecessária a verificação da imemorialiade 

decorrente do indigenato, bastando constatar a presença indígena em determinado espaço no 

dia 5 de outubro de 1988. Dessa forma, explica o ministro, o fato indígena “envolve uma 

escolha que prestigia a segurança jurídica e se esquiva das dificuldades práticas de uma 

investigação imemorial da ocupação indígena”
184

. 

Assim, o ministro Menezes Direito defende a tese do fato indígena em 

contraposição ao instituto do indigenato, sustentando que a verificação da imemorialidade da 

ocupação indígena é ínsita à natureza deste instituto, enquanto que para o fato indígena a 

investigação direciona-se a um espaço e tempo determinados (terra reivindicada e data da 

promulgação), o que manteria o estudo de identificação da terra indígena próximo ao tempo 

de seu objeto. 

 Consoante essa tese, a necessidade de se dar segurança jurídica às propriedades 

adjacentes às terras demarcadas se justificaria na alegação da falta de certeza jurídica que a 

interpretação do texto “as necessárias a sua reprodução física e cultural” (art. 231, § 1º) traz 

para a identificação da terra tradicionalmente ocupada, haja vista que esse elemento 

caracterizador aponta para um readequamento dos limites da terra às necessidades físicas e 

culturais do povo indígena. 

O fato indígena vem, então, a pôr “uma pá de cal”
185

 nas demarcações das terras 

indígenas, porquanto os limites dessas terras já teriam sido traçados na data da promulgação 

da Constituição, tornando-se, assim, impossível o reconhecimento ou a ampliação de qualquer 

outra terra que tenha sido ocupada tradicionalmente antes (e não esteja mais ocupada) ou 

depois desse marco temporal.  
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3.2.2. Implicações jurídicas 

 

  

Segundo a interpretação concernente à tese do fato indígena, a ocupação 

tradicional indígena, considerada em toda sua extensão
186

, presente e persistente em 5 de 

outubro de 1988, é um fato, marcado pela Constituição com o status de direito originário. 

Constatado esse fato, a Constituição excepciona a direito à propriedade privada da terra em 

favor do direito à terra indígena, tornando qualquer outro título ilegítimo ante o fato indígena; 

assim, considerar-se-ão “nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 

tenham [ou tiveram] por objeto a ocupação, o domínio e a posse” dessas terras, “ou a 

exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes”
187

. Assim 

consigna o ministro Menezes Direito: 

 

uma vez demonstrada a presença dos índios em determinada área na data da 

promulgação da Constituição (5/10/1998) e estabelecida a extensão geográfica dessa 

presença, constatado o fato indígena por detrás das demais expressões de ocupação 

tradicional da terra, nenhum direito de cunho privado poderá prevalecer sobre os 

direitos dos índios. Com isso, pouco importa a situação fática anterior (posse, 

ocupações, etc.). O fato indígena a suplantará, como decidido pelo constituinte dos 

oitenta
188

. 

 

Caso não seja verificado o fato indígena em 1988, ter-se-á duas situações 

distintas: a ocupação tradicional anterior que não persistiu ao marco temporal e a ocupação 

tradicional posterior. 

Na primeira hipótese, as terras indígenas, para serem reconhecidas, deverão 

buscar amparo nas Constituições anteriores que as acolheram como direito dos índios
189

. 

Ressalte-se que, para o ministro Menezes Direito, a tese do fato indígena substitui a teoria do 

indigenato, apresentando-se como novo fundamento do direito originário sobre as terras que 

os indígenas tradicionalmente ocupam; nessa linha, o indigenato continuaria sendo o instituto 

válido para legitimar a posse indígena com base nos regimes jurídicos precedentes. Dessa 
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forma, o ministro Menezes Direito afirma: 

 

É claro que os regimes passados permanecem importando para o exame das 

situações que neles se acabaram e aperfeiçoaram, mas a investigação da 

conformação jurídica a esses regimes de terras referentes ao fato indígena verificado 

em 1988 é agora desnecessária
190

. 

 

Há ainda o caso em que os índios não permaneceram em suas terras devido à 

espoliação de suas terras. Nesses casos, os índios expulsos poderiam reivindicar a terra, visto 

que a expulsão não descaracterizaria a tradicionalidade da ocupação indígena, que somente se 

faz ausente por motivos exteriores a sua vontade: 

[...] onde a reocupação das terras indígenas, ao tempo da promulgação da Lei Maior 

de 1988, somente não ocorreu por efeito do renitente esbulho por parte dos não-

índios, é claro que o caso já não será de perda da tradicionalidade da posse 

nativa. Será de violação aos direitos originários que assistem aos índios, reparável 

tanto pela via administrativa quanto jurisdicional. Para isso é que servem as regras 

constitucionais da inalienabilidade e da indisponibilidade das terras indígenas, bem 

assim a imprescritibilidade dos direitos sobre elas. Regras que se voltam para a 

proteção de uma posse indígena pretérita [...]
191

. 

 

No concernente às terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas depois de 

1988, os ministros do Pretório Excelso silenciam-se, dando a entender a inexistência de 

direitos territoriais nesses casos
192

.  

Assim, consoante o entendimento dos defensores da tese do fato indígena, o 

reconhecimento e a proteção da terra tradicionalmente ocupada estão condicionados à 

demonstração da presença indígena na área em 1988. Por conseguinte, a proteção à 

diversidade cultural, por meio da garantia do direito à terra, estaria restrita às manifestações 

tradicionais presentes na promulgação da atual Constituição, desconsiderando-se, dessa 

forma, a natureza dinâmica da cultura e o processo de etnogênese. Observa-se, portanto, que a 

aplicação da tese do fato indígena constrói uma barreira, não apenas à extensão e à quantidade 

de terras indígenas, mas também à própria proteção à diversidade cultural, limitada, agora, por 

uma imposição jurídico-interpretativa às diversidades étnicas e culturais existentes no início 

da vigência da CF/88. 

As conseqüências da consolidação da tese do fato indígena vão além do inicial 

                                                 
190

 STF. Petição n. 3388/RR. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, voto-vista, p. 156. 
191

 STF. Petição n. 3388/RR. Voto Carlos Ayres Britto. 
192

 Entretanto, como se demonstrou no capítulo anterior, o direito territorial indígena estág garantido em vários 

dispositivos, tais como o art. 216 da Constituição, que prevê a desapropriação para fins de proteção aos direitos 

culturais, o art. 14, ponto 2, da  Convenção n. 169 da OIT, o art. 26 da Declaração das Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas, entre outros. 
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reconhecimento constitucional da terra indígena. Diante da afirmação de a terra 

tradicionalmente ocupada ser um fato apurável objetivamente, infere-se a impossibilidade de 

ampliação de terra indígena já demarcada. Esse impedimento decorre da petrificação do 

conceito de terra tradicionalmente ocupada em um marco temporal estabelecido (5.10.1988). 

Assim, demonstrada a ocupação duradoura em 1988 e concluído o processo demarcatório, 

declarando uma área como terra indígena, cessa-se qualquer discussão sobre a extensão da 

terra indígena, visto que seus parâmetros formadores tratam-se de fatos definidos em 1988. 

Dessa forma, a possibilidade de ampliação se restringiria às demarcações realizadas antes da 

vigência da Constituição de 1988. 

 

 

3.3. Análise das repercussões do julgado do STF 

 

 

A teoria do fato indígena apresentou-se no julgamento da Pet 3388 como um novo 

paradigma interpretativo do estatuto jurídico das terras indígenas, com a pretensão de 

substituir a teoria do indigenato. A mudança de paradigma teve por finalidade proteger a posse 

indígena contra eventuais atos de desapossamento por não indígenas; tornar menos dificultoso 

o processo de identificação das terras tradicionalmente ocupadas; conceder segurança jurídica 

às propriedades privadas em torno da área demarcada; e impedir o aumento induzido de 

aldeias indígenas para a obtenção fraudulenta do status de terra indígena. A teoria se 

fundamenta, então, em aspectos positivos e negativos para esses povos tradicionais: por um 

lado ela restringe os direitos originários; por outro, ela consigna proteger a posse indígena e 

facilitar os estudos de identificação da terra, o que significaria torná-lo menos moroso.  

Não obstante, na história da política brasileira, é notório que diversas mudanças 

estruturais e normativas realizaram-se sob o manto da proteção e do interesse nacional, 

quando, na realidade, promoviam-se interesses particulares de uma pequena elite detentora de 

poder político e econômico. Assim, faz-se mister pesquisar como a teoria do fato indígena 

repercutiu no seio social e como vem sendo aplicada no âmbito do Poder Judiciário, a fim de 

encontrar as reais intenções na sua sustentação, no intuito de a conhecer em sua verdadeira 

forma, como ela é vista e aplicada na sociedade, apresentando-a para além do que foi dito. 

Através de buscas em sítios de jurisprudência e do Google, foram coletados 
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diversos artigos, notícias e jurisprudências relacionados à teoria do “fato indígena”, dos quais 

foram consideradas somente as notícias e artigos mais relevantes para o estudo, sendo, 

portanto, excluídas da análise as publicações que o apresentavam superficialmente
193

. Nesse 

estudo, as informações foram obtidas, por meio de pesquisa com as palavras-chave “fato 

indígena” e “marco temporal”, em sítios de busca (Google) e de jurisprudência 

(jurisprudência unificada
194

 e portal da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal
195

). Inicialmente, analisaram-se os artigos e as notícias, atendo-se a duas 

perguntas: 1) quais alegações são apresentadas como justificativas para o estabelecimento do 

marco temporal; e 2) quem é apontado como beneficiado pelo assentamento dessa teoria. 

Quanto à pesquisa jurisprudencial, a dificuldade enfrentada se deu em decorrência 

da falta de registro das decisões em caráter liminar. Dessa forma, limitou-se a coleta de 

pareceres do Ministério Público Federal (MPF), obtidos no portal da 6ª CCR, e outras 

informações difundidas na internet relativas a decisões fundamentadas no fato indígena. 

 

 

3.3.1 Análise das notícias e artigos concernentes ao Fato Indígena 

 

 

Todos os artigos e notícias abordaram o caráter restritivo da teoria do fato 

indígena, que já era indiscutível, visto que ele apresenta-se contundente para condicionar o 

reconhecimento do direito originário à comprovação da ocupação
196

 indígena em 1988. 

Constatou-se, também, que a maioria deles reconheceram a preferência da tese pela segurança 

jurídica, ligada à garantia da propriedade privada. Muitos destacaram, ainda, a inconveniência 

do reconhecimento das terras indígenas, justificada, por alguns, no atraso econômico e, por 

outros, na ameaça à Soberania Nacional decorrente de uma eventual independência territorial 
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 Entenda-se por superficial aqueles que não apontam os fundamentos da teoria ou os prováveis beneficiados, 

nem projetam eventuais conseqüências de sua escolha ao invés do indigenato, limitando-se a noticiar o 

julgamento do caso Raposa Serra do Sol.  
194

 BRASIL. Justiça Federal. Portal da Justiça Federal, administrado pelo Conselho da Justiça Federal. 

Jurisprudência Unificada. Disponível em: <http://www.jf.jus. br/juris/unificada/>. Acesso em: 22 mai. 2010. 
195

 BRASIL. Ministério Público Federal. 6. Câmara de Coordenação e Revisão. Disponível em: 

<http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/>. Acesso em: 22 mai. 2010. 
196

 Frise-se que ocupação indígena distingue-se da ocupação civil, a primeira deve ser analisada consoante o art. 

231 da CF/88, congregando todos os elementos configuradores da terra tradicionalmente ocupada, entendidos 

segundos os usos, costumes e tradições do povo indígena em questão. 
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das nações indígenas. Ressalte-se que, em toda a pesquisa, não se constatou qualquer menção 

à proteção da posse indígena e a celeridade do processo de identificação como conseqüências 

da teoria do fato indígena.  

No concernente aos interesses envolvidos, nenhuns dos artigos apontaram os 

povos indígenas como beneficiados pela nova teoria; ao revés, alguns são bem enfáticos 

quanto ao prejuízo causado à efetivação dos direitos indígenas, destacando, outrossim, a 

mitigação do direito originário indígena
197

. Observa-se, ainda, que a opção do fato indígena 

pelo STF foi bem acolhida pela classe rural, principalmente por aqueles ligados ao 

agronegócio
198

. Apenas um deles saudou o fato indígena, elevando-o a um bem a toda a 

sociedade brasileira, visto que, para esse autor, o reconhecimento de terras indígenas significa 

uma ameaça à soberania da Nação brasileira, porquanto os indígenas poderão reivindicar 

futuramente a independência de seus territórios. 

Verificou-se, ademais, uma relação entre os interesses do titular do artigo/notícia e 

a abordagem das conseqüências da fixação do marco temporal: os ruralistas ressaltam a 

segurança jurídica e o direito de propriedade; os indígenas, apoiadores à causa e antropólogos 

salientam os problemas para a efetivação dos direitos indígenas; e as pessoas sem 

conhecimento aprofundado da questão apresentam temeridade na concessão de terras aos 

povos indígenas, relacionada ao atraso à economia brasileira ou ao possível desmembramento 

do território nacional. 

Assim, faz-se importante tecer alguns comentários acerca dos artigos mais 

significativos de cada relação, para melhor ilustrar as representações da teoria do “fato 

indígena”. 

 

 

3.3.1.1 Indígenas, apoiadores à causa e antropólogos 

 

 

                                                 
197

 Os artigos e notícias que evidenciaram o caráter restritivo do “fato indígena” são os mesmos que ressaltaram 

os danos causados às nações indígenas.  
198

 Todos as publicações que defendiam os interesses da classe rural apontaram o aspecto garantidor da teoria 

referente ao direito de propriedade e à segurança jurídica; alguns acrescentaram outros aspectos “positivos”, 

como a limitação da concessão de terras aos indígenas, acompanhada da visão de improdutividade das terras 

indígenas, e a proteção da soberania nacional. 
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Quanta a avaliação geral dos militantes da causa indígena, nota-se uma demasiada 

angústia referente à decisão do caso da TIRSS, que culminou com a imposição de 19 

ressalvas ao exercício dos direitos fundamentais indígenas e com o estabelecimento de um 

marco temporal condicionante do reconhecimento constitucional de suas terras tradicionais. 

A assessora jurídica do Instituto Socioambiental Ana Paula C. Souto Maior, tendo 

por base o entendimento do ministro Lewandovsky, analisa o fato indígena como um instituto 

inviabilizador do reconhecimento do direito originário à terra, pois nega-se o direito em 

relação aos povos que não estivessem em suas terras na época da entrada em vigor da 

Constituição; ressalvados os casos em que os indígenas sofreram deslocamentos forçados de 

seus territórios
199

.  

Biviany Rojas Garzón
200

, além de ressaltar a incongruência entre os direitos 

relativos aos indígenas positivados no ordenamento jurídico brasileiro e o entendimento e 

aplicação dos mesmos, acrescenta o caso dos povos indígenas do Nordeste, que teriam, na 

teoria do “fato indígena”, mais obstáculos para a efetivação de seu direito à terra. Portanto, 

para o sociólogo, a doutrina do fato indígena e as conquistas e reivindicações indígenas estão 

em caminhos opostos
201

: 

 

Raposa Serra do Sol, tal como está no voto do Ministro Menezes de Direito (apoiado 

já por 7 votos, incluído o voto relator) é uma CONTRARREFORMA 

CONSTITUCIONAL, que muda o marco normativo dos direitos territoriais e de 

autonomia reconhecidos aos povos indígenas na Constituição Federal de 1988. Ao 

meu modo de ver, as reformas mais graves resumem-se em: 

1. A criação de um novo instituto jurídico chamado de fato indígena, que substitui o 

instituto do indigenato, cuja principal consequência sobre a demarcação de terras 

indígenas é o fato de limitar a demarcação à OCUPAÇÃO ATUAL; entendendo-se 

por atual a presença indígena na terra a partir da data de promulgação da 

Constituição Federal de 1988 [...] Isso tem conseqüências muito graves para os 

povos que, em 1988, haviam sido expulsos de suas terras e que, hoje, pretendem 

retornar, como é o caso de vários povos levados para o Parque Indígena do Xingu e 

que estão discutindo na justiça o retorno a suas terras. Talvez a consolidação do fato 

indígena seja o mais importante e inovador para os ministros do STF, que querem 

limitar de uma vez por todas a demarcação de terras indígenas no Brasil. Outro tipo 

de casos diretamente afetados com esta nova teoria são os chamados povos 

resistentes ou emergentes do Nordeste brasileiro, os quais, definitivamente, não têm 

como provar com fotografias a ocupação de um território, do qual foram expulsos há 

muito tempo [...].  
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 SOUTO MAIOR, Ana Paula Caldeira. As populações indígenas têm que participar do desenvolvimento do 

Estado. São Paulo: 2009.  AMAZÔNIA. Entrevista concedida a Thais Iervolino. Disponível em: 

<http://www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=304847>. Acesso em: 5 mai. 2010. 
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 Mestre em Ciências Sociais pela UnB. 
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 Nesse mesmo sentido, ver também SIMONI, Mariana Yokoya. O reconhecimento dos direitos dos povos 

indígenas sob a perspectiva internacional e a brasileira. 28.4.2009. Disponível em: 

<http://meridiano47.info/2009/04/28/o-reconhecimento-dos-direitos-dos-povos-indigenas-sob-a-perspectiva-

internacional-e-a-brasileira-por-mariana-yokoya-simoni/>. Acesso: 6 mai. 2010. 
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Os direitos indígenas estão sofrendo um grave retrocesso no País. O STF parece 

manter uma relação explícita de confrontação com as normas internacionais sobre 

povos indígenas
202

. (tradução livre). 

 

A indígena Azelene Kaingáng expressa também a sua inconformidade com o 

desfecho do caso Raposa Serra do Sol e a exclusão proporcionada pela nova interpretação 

conferida ao art. 231 da Constituição, afirmando que: 

 

Colocar cinco de outubro de 1988 como o marco temporal para que os índios 

reivindiquem os territórios espoliados no passado, põe por terra o indigenato e 

coloca como novo marco indigenista a teoria do fato indígena, ou seja, a partir de 

cinco de outubro. Esse foi o mais duro golpe aos direitos dos Povos Indígenas nas 

últimas décadas [...]. 

No ano em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 60 anos, o 

Brasil dá uma aula sobre como oficializar a negação total e absoluta dos direitos dos 

Povos Indígenas. Fomos tratados pelo STF como sujeitos despidos de direitos, algo 

indesejável mas inevitável, que não merece um lugar e conseqüentemente não tem 

direitos! Nos trataram durante todos os discursos ironicamente como “nossos 

índios”, para amenizar a gravidade das decisões que tomariam em relação aos 

direitos indígenas [...]. 

Depois dessa votação “histórica”, concluímos que nossa pátria amada não nos 

reconhece como filhos, nos despreza e nos trata como estranhos e nos nega os 

direitos de Povos que aqui sempre estiveram e que ajudaram a construir o seu “berço 

esplêndido”. Com esse julgamento os Povos Indígenas perderam o direito de serem 

consultados sobre toda e qualquer interferência em seus territórios, perderam o 

direito de saber quem entra e porque entra em suas casas, perderam o direito de 

reivindicarem a ampliação dos seus territórios, tiveram diminuído o seu direito de 

usufruto pleno das riquezas de seus territórios, perderam o direito de recuperar as 

terras usurpadas e sua autonomia. 

 

Assim, nota-se que todos eles realçam o prejuízo à efetivação do direito territorial 

dos povos indígenas, entendendo o fato indígena como um retrocesso às conquistas desses 

povos e como uma teoria que desconsidera a realidade singular de cada uma das etnias 
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 Raposa Serra do Sol, tal y como esta no voto do Ministro Menezes de Direito (apoyado ya por 7 votos 

incluido el voto relator) es una CONTRAREFORMA CONSTITUCIONAL, que cambia el marco normativo de 

los derechos territoriales y de autonomía reconocidos a los pueblos indígenas en la Constitución Federal de 1988. 

A mi modo de ver, las más graves reformas pueden resumirse en: 1. La creación de una nueva institución jurídica 

llamada de fato indígena, que sustituí la institución del indigenato. Cuya principal consecuencia sobre la 

demarcación de tierras indígenas es el hecho de limitar estas a la OCUPACIÓN ACTUAL, entendiendo por 

actual la presencia de indígenas en las tierras a partir de la fecha de expedición de la Constitución Federeal de 

1988. [...] Eso tiene consecuencias muy graves para pueblos que en 1988 habían sido expulsados de sus tierras y 

que hoy pretender regresar como es el caso de varios pueblos llevados para el Parque Indígena de Xingu y que 

están peliando en la justicia el retorno a sus tierras. Quizás la consolidación del fato indígena es lo más 

importante e innovador para los ministros del STF que quieren limitar de una vez y para siempre la demarcación 

de tierras indígenas en Brasil. Otro tipo de casos directaemtne afectados con esta nueva teoria del fato indígena, 

son los casos de lucha por la tierra de los llamados pueblos resistentes o remergentes del nordeste brasilero los 

cuales definitivamente no tienen como probar con fotografias la ocupación de un território del que fueron 

expulsos hace mucho tiempo. [...] Los derechos indígenas están sufriendo un grave retroceso en el país. El STF 

parece manter una relación explicita de confrontación con las normas insternacionales (sic) sobre pueblos 

indígenas. GARZÓN, Biviany Rojas. Comentários: Cortes Supremas de Estados y Derechos de los Pueblos 

Indígenas (Bartolomé Clavero). 23 dez. 2008. Disponível em: <http://clavero.derechosindigenas.org/?p=963>. 

Acesso: 6 mai. 2010. 
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indígenas existentes no País.  

 

 

3.3.1.2 Público Geral
203

 e meios de comunicação 

 

 

No que concerne ao público geral, verificou-se a presença de argumentos relativos 

à Soberania Nacional e ao problema da propagação de terras indígenas, relacionados, 

respectivamente, a interesses internacionais escusos na demarcação das terras indígenas e à 

idéia de que há muita terra para pouco “índio”, acrescendo também a noção de 

improdutividade dessas terras
204

. Essa relação decorre, geralmente, de uma representação 

social muito comum acerca do ser indígena, visto como sujeito atrasado culturalmente e 

incapaz, o que o tornaria presa fácil para organizações não governamentais (ONGs) 

oportunistas que tentam tirar proveito das Terras Indígenas.  

Esse imaginário mostra-se bastante difundido por meios de comunicação 

comprometidos com certos grupos interessados economicamente nas terras indígenas, e talvez 

seja até um reflexo das constantes ofensivas preconceituosas presentes neles, como se pode 

perceber na notícia do “O Globo”:  

 

O Supremo finalmente chegou a uma decisão sobre a Terra Indígena Raposa Serra 

do Sol. No campo jurídico/conceitual, avançou-se bastante. Houve uma conciliação 

entre os interesses da sociedade brasileira e os direitos dos indígenas. A teoria do 

indigenato, que levava em conta a ocupação imemorial das terras pelos índios, foi 

substituída pela teoria do fato indígena, que considera, na identificação das terras a 

serem demarcadas, a presença dos índios na data de promulgação da Constituição de 

1988. A teoria anterior vinha permitindo que áreas há muitos anos habitadas e 

exploradas por não-índios fossem caracterizadas como indígenas apenas por conta 

de uma ocupação de silvícolas em tempos remotos. Pode-se imaginar aonde nos 

levaria uma interpretação tão romântica da presença indígena em nosso território
205

. 

 

Observa-se, na matéria divulgada pelo “O Globo”, forte alusão a um caráter 
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 Seriam aquelas pessoas que não estão diretamente envolvidas com a questão indígena, que, geralmente, só 

tem acesso a uma versão dos fatos, por meios de comunicação parciais, que, na maioria das vezes, são 

controlados para atenderem aos interesses de determinada classe. 
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 Ver SOUZA, Carlos Fernando Mathias de. Um voto de Estadista. 4 mar. 2010. Disponível em: 

<http://www.canaldoprodutor.com.br/comunicacao/artigos/um-voto-de-estadista-i>. Acesso: 5 mai. 2010. 
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 CÉU mais claro. O Globo, Rio de Janeiro, RJ, 16 dez. 2008. Opinião, p.6. Disponível em: 

<http://www.socioambiental.org/inst/esp/raposa/?q=node/432>. Acesso em: 5 mai. 2010. 
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supostamente prejudicial ao povo brasileiro decorrente do reconhecimento dos direitos 

originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas, como se esse direito pudesse, ao longo 

de alguns anos, alastrar-se por todo o território nacional. Dessa forma, alguns meios de 

comunicação vêm manipulando a opinião pública, com alardes inescrupulosos, conduzindo os 

leitores a uma falsa percepção da questão indígena, colocando-os em uma situação de 

obstáculo ao desenvolvimento econômico brasileiro e de inimigos do País.  

 

 

3.3.1.3 Ruralistas e agroindustriais 

 

 

Em defesa da classe proprietária rural, Denis Lerrer Rosenfield, em artigo 

veiculado no portal da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul 

(FAMASUL), relaciona a defesa dos direitos indígenas a interesses estrangeiros, apresentando 

o indígena, então, como um inimigo direto ou indireto, ao ser utilizado como fantoche por 

ONGs internacionais, do Estado brasileiro. Logo após, fundamentando-se na teoria do “fato 

indígena”, faz a defesa dos ocupantes “brancos” em terras da etnia Guarani, sustentando a 

validade dos títulos de propriedade adquiridos antes da vigência da Constituição. Percebe-se, 

no artigo de Denis Rosenfield, a sustentação do “fato indígena” para legitimar e garantir a 

propriedade privada advinda da apresentação de títulos cartoriais anteriores à Constituição, 

não obstante o autor busca desacreditar a legitimidade do reconhecimento das terras 

indígenas, relacionando a efetivação dos direitos indígenas à satisfação de interesses 

internacionais: 

 

Ora, as terras guaranis reivindicadas são, em maior parte, terras cujos titulares 

atuais possuem títulos de propriedade que remontam há décadas, sendo, 

portanto, anteriores à Constituição de 1988. Segundo a doutrina do fato indígena, 

os índios só têm direito a terras que efetivamente ocupavam no ano da promulgação 

da Constituição, não havendo aqui nenhuma retroatividade histórica. Se, por 

exemplo, ocupavam essas terras em 1910 e não mais em 1988, isto significa que eles 

não mais possuem direitos sobre essas terras, mesmo que estudos históricos e 

antropológicos mostrem essa ocupação naquela época [...]. 

Há toda uma articulação envolvendo os povos guaranis do Brasil, Paraguai, 

Argentina e Bolívia, inclusive com a importação, para nosso país, de indígenas 

desses países limítrofes, que passam a reivindicar terras aqui. Isto é reconhecido 

pelas próprias ONGs que trabalham por essa causa. Contudo, para eles, não se trata 

apenas de uma articulação latino-americana, mas de uma articulação que tem um 

propósito específico, a luta contra o agronegócio, a luta contra o capitalismo 
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[...]
206

. (grifos nossos). 

 

O presidente da FAMASUL, Ademar da Silva Júnior, também aponta o fato 

indígena como uma garantia do direito de propriedade. Na realidade, o artigo de autoria do 

presidente da FAMASUL se mostra o mais emblemático para o entendimento do fato 

indígena, evidenciando-se a defesa da propriedade privada albergada por essa teoria: 

 

A questão de expropriação de terras que se prorroga no campo, na justiça e na 

política é um assunto diminuto quando observo que a discussão é maior do que 

simplesmente tirar dos brancos e entregar aos índios. O trágico nesta situação 

consiste em que os indígenas e os empreendedores rurais têm, em suas respectivas 

posições, razão. Os primeiros lutam por melhores condições de vida, enquanto os 

segundos possuem direitos de propriedades assegurados. O próprio Supremo, em 

recente decisão a propósito de Raposa Serra do Sol, estabeleceu “fato indígena”, a 

saber, o marco para demarcação de terras como sendo a data da Constituição de 

1988. A linha divisória consiste em terras efetivamente ocupadas naquela data [...]. 

A FAMASUL quer participar da solução desse problema social. Para isso é preciso 

equilibrar o jogo. Se o problema for falta de terras para os índios, o governo 

deverá comprar terras ou indenizar produtores rurais pelo valor de mercado, 

mas é preciso uma solução e uma solução definitiva, que favoreça não só os índios 

ou só os produtores, mas todos nós, BRASILEIROS e SUL-MATO-

GROSSENSES!
207

. (grifos nossos). 

 

No mesmo sentido, a senadora Kátia Abreu expressou, em defesa da classe rural, 

sua indignação ante o direito originário indígena, considerando-o uma ameaça a propriedade 

privada. Assim, celebra o estabelecimento do marco temporal de 5 de outubro de 1988 para a 

apuração da presença indígena nos processos de demarcação: “Após isso a alegação de 

existência de aldeias cai por terra”
208

, “mas as canetas
209

, todos os dias e todas as noites, 

ampliam a possibilidade dessas áreas, agredindo o direito de propriedade no nosso País”
210

, 

afirma a autora. 

Gervásio A. de Oliveira Júnior
211

 considera dois aspectos importantes acerca do 

fato indígena: a restrição à concessão de terras aos povos indígenas e a segurança jurídica, 

                                                 
206

 ROSENFIELD, Denis Lerrer. Questão Guarani. 2 out. 2009. Disponível em: 

<http://www.famasul.com.br/index.php?ir=artigos/visualizar.php&p_codigo=94>. Acesso em: 6 mai. 2010. 
207

 SILVA JÚNIOR, Ademar da. Questão indígena: um problema social. 22 dez. 2009. Disponível em: 

<http://www.agazetanews.com.br/not-view.php?not_id=37524>. Acesso em: 4 mai 2010. 
208

 FAET. Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins. Clipping on line. Palmas, 31 mar. 

2009, p. 3. Disponível em: <http://www.faetrural.com.br/files/download/20090331084206_clipping_online_-

_31.03.2009.pdf>. Acesso em: 5 mai. 2010. 
209

 Quanto às canetas, a senadora faz referência às portarias e decretos declarando terras indígenas e reservas 

ambientais. 
210

 BRASIL. Diário do Senado Federal. 10/11 set. 2009. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/sf/ 

publicacoes/diarios/pdf/SF/2009/09/09092009/42869.pdf>. Acesso em: 5 mai. 2010, p. 42871. 
211

 Gervásio Alves de Oliveira Júnior é advogado e presidente da Comissão de Assuntos Agrários e Agronegócio 

da OAB/MS. 



85 

 

concernente à garantia do direito de propriedade:  

 

[...] Estudos antropológicos à parte, os magistrados entenderam que só tem direito a 

(sic) terra aldeias e reservas indígenas que ocupavam, fisicamente, o espaço 

reivindicado (sic) na época da Constituição Federal de 1988. 

[...] Desde logo, para Mato Grosso do Sul, se (sic) torna um alívio e garantia de 

segurança no Estado, tão imperiosa para atrair investimentos. Sem aumento das 

áreas indígenas, ou criação de reservas em terras particulares, esvaziam-se as 

preocupações em perder terras para os índios. (grifos nossos). 

 

Nessa linha, segue-se o entendimento do advogado sul-mato-grossense Newley 

Amarilla: 

 

Para nós sul-mato-grossenses importa sobremaneira o comando referente à vedação 

de novas demarcações para as terras indígenas já demarcadas, antes ou depois do 

advento da Constituição de 1988, porque prestigia e homenageia o princípio da 

segurança jurídica [...]. 

Outro aspecto positivo sedimentado no julgamento em questão refere-se ao 

estabelecimento do marco temporal do advento da Constituição de 1988 para admitir 

a pretensão demarcatória da FUNAI. Vale dizer, os indígenas não poderão regressar 

às terras que um dia ocuparam, mas somente àquelas que estavam ocupando em 

outubro de 1988, se delas tiverem sido desalojados.  

Consequência disso é a fulminação de aspirações várias tendentes a “devolver” a 

eles terras que um dia, bem distante no passado, teriam ocupado, as quais foram 

objeto da colonização promovida pelo branco e definitivamente consolidadas nas 

mãos destes. 

Enfim, embora o STF tenha negado o pleito dos arrozeiros de Roraima, acabou 

por proporcionar aos demais brasileiros, índios ou não, a indispensável 

segurança jurídica. (grifos nossos). 

 

Aspecto curioso se faz observar na Nota Técnica da Comissão Nacional de 

Assuntos Fundiários da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil). Enquanto 

se verificou, nas opiniões individuais dos ruralistas, a defesa da teoria do fato indígena, 

porquanto conferiria maior segurança jurídica à propriedade privada; na nota técnica da 

mencionada confederação, representante dos interesses da classe rural, somente indiretamente 

se infere a defesa da propriedade, prestando-se mais a desqualificar os movimentos indígenas 

e indigenistas e a ressaltar uma esquizofrênica ameaça à Soberania do País, identificando a 

sociedade brasileira como sendo a maior beneficiada pelo estabelecimento do marco 

temporal. Há aqui uma evidente exclusão dos povos indígenas da composição da sociedade 

brasileira: 

 

O voto do Ministro Menezes Direito, seguido pelos demais ministros, introduz 

modificações essenciais na política indigenista da Fundação Nacional do Índio 

(Funai), estabelece uma série de restrições ao que ONGs e movimentos ditos sociais 

vinham considerando como "direitos indígenas absolutos" e estabelece a necessidade 
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de constatação do "fato indígena" - presença indígena na área em 05 de outubro de 

1988 - como condição ao início do processo de identificação de terras indígenas”. 

Evidentemente, os produtores de arroz de Roraima foram severamente prejudicados 

e terão de pagar uma conta que deveria ser assumida pelo Estado brasileiro, que 

incentivou a colonização e o desenvolvimento dessas áreas. Estão sendo 

prejudicados pelo seu sucesso e pela contribuição que têm dado ao Estado de 

Roraima. 

No entanto, não podemos deixar de ver que as 18 ressalvas introduzidas pelo 

Ministro Menezes Direito constituem um sério revés aos que já consideravam o 

território da Raposa Serra do Sol - e por extensão outras terras do Brasil - como se 

constituíssem um território à parte. A Funai e o Conselho Indigenista Missionário 

(Cimi) vinham tratando esses territórios como sendo de uso exclusivo indígena, 

praticamente insulados, como se tivéssemos aqui uma espécie de 

extraterritorialidade. Houve um chamado à razão, que se traduz por uma defesa 

intransigente da soberania nacional. 

A médio e longo prazo, tais decisões, se finalmente aprovadas pelo Supremo, 

constituem um inegável avanço da sociedade brasileira. 

 

Percebe-se, portanto, nos artigos e notícias relativos aos ruralistas e 

agroindustriais, a constante afirmação de identidade entre os interesses da classe rural com os 

interesses da sociedade brasileira, em que se relaciona, igualmente, o reconhecimento 

constitucional do direito dos índios à terra a um suposto prejuízo ao Estado brasileiro. 

Impressiona ainda a tendência em deslegitimar a efetivação dos direitos indígenas e a atuação 

das ONGs, apresentadas como uma farsa que agem contra os interesses do Brasil. 

Por outro lado, para melhor compreensão da insistente defesa do direito de 

propriedade, há que se entender as conseqüências do reconhecimento constitucional do direito 

originário sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Recordando-se do 

exposto no segundo capítulo deste trabalho monográfico, observa-se que o direito originário 

indígena desconsidera qualquer título concernente à terra indígena, suplantando qualquer 

título de propriedade porventura existente; ademais, quanto à indenização devida aos 

ocupantes intrusos, a Constituição limitou-as às benfeitorias realizadas pelo ocupante de boa-

fé, isto é, a indenização, além de limitar-se ao sujeito ocupante (pequeno posseiro), 

desconsidera o valor do imóvel. Essa relativização do direito de propriedade torna-se, então, 

um dos maiores problemas para os posseiros nas terras indígenas.  

Diante disso, a teoria do fato indígena foi recepcionada como uma salvaguarda do 

direito de propriedade privado, visto que, não sendo comprovada a ocupação indígena em 

1988, o reconhecimento da terra indígena se dará, mediante desapropriação, o que obrigaria a 

União a pagar indenização aos eventuais proprietários. Ressalte-se que, nessa situação, a 

indenização contabiliza-se pelo valor de mercado dos imóveis abrangidos pela área a ser 

demarcada. Eis então a importância do “fato indígena” para os “proprietários” de imóveis em 

área indígena: a afirmação da propriedade privada da terra e, conseqüente, indenização plena. 
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Assim, se o indigenato e o novo instituto legitimador da terra indígena advindo da 

CF/88 compreendiam a importância da diversidade cultural e preferiam sua proteção; o fato 

indígena se mostra como uma escolha de preferência pela propriedade privada. 

 

 

3.3.2 Análise da jurisprudência acerca do Fato Indígena 

 

 

Quanto às peças jurídicas que fazem referência ao fato indígena, a maioria se 

obteve no portal do Ministério Público Federal, devido às dificuldades já expostas, e o 

restante por meio de informativos nos sítios virtuais do Poder Judiciário. Encontraram-se, 

assim, informações acerca do deferimento de seis liminares fundamentadas no fato indígena, 

das quais cinco suspenderam a demarcação das Terras Indígenas e apenas uma foi a favor da 

comunidade indígena, interrompendo a realização de obras na área; da concessão de tutela 

antecipada em favor de fazendeiro em território indígena; da Proposta de Súmula Vinculante 

n. 49 e seu arquivamento; das decisões judiciais, em primeira e segunda instância, indeferindo 

o pedido liminar de suspensão das obras em provável Terra Indígena Anacé. 

A notícia de duas liminares se obteve por meio de dois agravos regimentais 

interpostos pelo Procurador-Geral da República, tratando-se de casos distintos, mas similares 

quanto aos fatos. Ambos visavam à reconsideração da decisão do Ministro do STF Gilmar 

Mendes que concedera liminar para suspender a demarcação das Terras Indígenas. Nos 

relatórios dos agravos, percebe-se que as liminares fundamentaram-se no marco temporal da 

ocupação indígena estabelecido no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, sendo juntando 

como prova da descaracterização da Terra Indígena meros títulos de propriedade adquiridos 

antes da vigência da Constituição. Dentre as alegações do PGR, defendeu-se que a “exibição 

de registro de imóvel de 1924 e de sua cadeia dominial não tem o condão de comprovar, por 

parte dos impetrantes, nem a posse destes na terra pretendida, nem a ausência de ocupação 

tradicional indígena em 5/10/88”
 212

 
213

. 
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No portal do Centro de Mídia Independente, encontram-se informações acerca de 

mais quatro liminares deferidas pelo Ministro Gilmar Mendes, suspendendo a demarcação de 

Terras Indígenas com base no marco temporal de 1988, comprovado com simples 

apresentação de títulos de propriedade anteriores a 5 de outubro de 1988
214

. 

Há ainda a decisão do Ministro do STF Marco Aurélio, concedendo o pedido de 

tutela antecipada, alicerçado na teoria do fato indígena, para que se preservasse, até a decisão 

final da Ação Cível Originária n. 1383/MS, a posse, pela autora, da área em discussão
215

. 

No Ceará, tem-se a decisão do juiz federal Alcides Saldanha Lima que indeferiu o 

pedido liminar do MPF para suspender as desapropriações e paralisar as obras do Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) em Terra Indígena Anacé, ainda não demarcada. A 

decisão do juiz apoiou-se no entendimento do fato indígena, negando a liminar em razão da 

existência de registros de imóveis da CIPP anteriores a 1988, bem como da possível geração 

de prejuízos ao desenvolvimento do Estado do Ceará, caso houvesse embargo às obras
216

. 

Diante disso, o MPF recorreu da decisão, por meio de agravo de instrumento, sendo, no 

entanto, indeferido pelo Desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) 

Francisco Barros Dias
217

. 

A Proposta de Súmula Vinculante n. 49 (PSV 49) foi apresentada pela 

Confederação Nacional de Agricultura e da Pecuária no Brasil (CNA) para que fosse 

pacificado o entendimento de que o texto da Súmula n. 650/STF
218

 não considera bens da 

União os territórios que já foram habitados por índios, mas não o era mais a partir de 5 de 

outubro de 1988
219

.  
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A Comissão de Jurisprudência do STF, composta pelos ministros Joaquim 

Barbosa, Ricardo Lewandowski e Ellen Gracie, entendeu que o objetivo da PSV 49 era 

ampliar a abrangência da Súmula n. 650; no entanto, a proposta desvinculava a súmula da 

questão jurídico-constitucional que a originou. Ademais, a Comissão entendeu que a proposta 

também não preenchia o requisito de existência de reiteradas decisões sobre a matéria no 

sentido pretendido, sendo, portanto, arquivada decorrência da inadequação formal da PSV 49 

e material, por tratar de tema diverso ao da súmula que se pretendia reformar. Todavia, ao 

citar duas recentes decisões liminares monocráticas
220

, admitiu-se a possibilidade de seu 

enfrentamento num futuro próximo
221

.  

Os únicos casos em que a tese do fato indígena é utilizada para salvaguardar os 

direitos originários dos índios sobre suas terras tradicionais relacionam-se à ação civil pública 

com pedido liminar impetrada pelo MPF, visando à suspensão das obras pela companhia 

imobiliária Terracap. Nela buscou-se o reconhecimento da ocupação coletiva da comunidade 

indígena do Bananal em Brasília
222

 com base no fato indígena, em que se provava a ocupação 

do território pelos índios desde o início da década de 70
223

. Nessa caso, a liminar foi deferida 

pelo Juiz Titular da 21ª Vara Federal do Distrito Federal, com os mesmos fundamentos
224

. 

Assim, registram-se cinco liminares, um pedido de tutela antecipada, uma 

sentença, um acórdão e uma PSV embasados na teoria do fato indígena, com o objetivo de 

impedir a efetivação dos direitos originários dos índios a suas terras tradicionais. De outro 

lado, na proteção dos direitos originários indígenas, verificam-se, apenas, uma ação civil 

pública com pedido de liminar pelo MPF e a decisão judicial que a deferiu, tratando-se, 

portanto, de um único caso.  

Observa-se, assim, que a teoria do fato indígena está sendo utilizada, quase que 

exclusivamente, para que se possa manter a posse de fazendeiros na área indígena, 
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obstaculizando o exercício pleno dos direitos originários conferidos na Constituição de 1988. 

Ademais, os poucos casos em que se apresentam uma peça jurídica fundamentada no fato 

indígena, não necessitavam de nova interpretação acerca dos direitos originários indígenas 

para se firmarem como Terras Indígenas.  

 

 

3.4 A incompatibilidade constitucional da tese do fato indígena 

 

 

A incompatibilidade da teoria do fato indígena com a Constituição Federal de 

1988 é evidente, porquanto restringe as possibilidades de reconhecimento do direito territorial 

indígena e prevê o fim do direito originário desses povos sobre suas terras tradicionais. 

No entanto, cabe fazer uma distinção a respeito do que se pretendeu, de como 

pode ser compreendida, e de como vem sendo utilizada a teoria do fato indígena, a fim de 

visualizar estratégias de enfrentamento jurídico dessa tese tão nociva aos povos indígenas. 

 

 

3.4.1 A pretensão do Supremo Tribunal Federal ao estabelecer o fato indígena 

 

 

Com base nos votos de alguns dos Ministros do STF e na pesquisa realizada, 

torna-se claro a finalidade de negar a existência do direito originário indígena nas terras em 

que não se faziam presentes em 1988; de restringir os limites da Terra Indígena, porquanto a 

demarcação se orientar pela ocupação indígena no marco temporal estabelecido (1988), 

desconsiderando a ocupação e as novas relações territoriais desses povos; e de impedir a 

ampliação desses das Terras Indígenas. Dessa forma, pouco a pouco se extinguiria a 

possibilidade de reconhecimento do direito originário dos índios sobre as terras 

tradicionalmente ocupadas. 

O objetivo do fato indígena, como afirmou o ministro Carlos Ayres Britto, é por 

“uma pá de cal nas intermináveis discussões sobre qualquer outra referência temporal de 
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ocupação de área indígena”, sendo, portanto, “a chapa radiográfica da questão indígena nesse 

delicado tema da ocupação das terras a demarcar pela União para a posse permanente e 

usufruto exclusivo dessa ou daquela etnia aborígine”
225

. Resumindo, isso significa por um fim 

às demarcações das terras indígenas. 

Pelo voto do ministro Menezes Direito, depreende-se que a limitação se impõe, 

também, como uma forma de proteger a permanência indígena em suas terras. Entretanto, a 

proteção pela restrição do reconhecimento da terra indígena é descabida, pois, para a defesa 

da posse territorial desses povos, a Constituição considera “nulos e extintos, não produzindo 

efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a 

que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 

nelas existentes”. Assim, revela-se a falácia da pretensa proteção, restando-lhe somente o 

caráter desconstitutivo de um direito fundamental conquistado por meio de tanta luta pelos 

povos indígenas.  

A definição do marco temporal se apresenta, dessa forma, com a finalidade de 

cessar de vez a demarcação das terras indígenas, e, por conseguinte, a proteção a outros 

grupos que possam futuramente se reconhecer como portador de uma identidade étnica e 

cultural diversa da sociedade envolvente e com referenciais simbólicos de ascendência pré-

colombiana. Trata-se, portanto, de uma visão em que a humanidade caminha para a 

homogeneização da cultura, considerada como um destino irremediável.  

Com o fato indígena, percebe-se, então, que o direito originário indígena se 

condicionaria à constatação da presença indígena na terra reclamada contemporânea à 

promulgação da CF/88, prejudicando, consequentemente, a efetivação desse direito em 

relação a inúmeras nações indígenas que vivenciaram práticas de resistência que lhes levaram 

a sair de suas terras tradicionais sem que, no entanto, tenha significado a perda de suas 

referências simbólicas com seus territórios tradicionais. Acrescente-se ainda a dificuldade em 

efetivar o direito à diferença concernente aos povos indígenas que tiveram contato 

intercultural mais intenso; que habitam núcleos urbanos; ou que vivenciam processo de 

reafirmação étnica, ressignificando e reconfigurando suas identidades culturais. 

Ressalte-se também a hipótese de um povo indígena que não tem ainda sua terra 

demarcada e que teve um aumento populacional de 1988 para cá, expandindo, 

consequentemente, a área efetivamente ocupada. Nesse caso, ao ser demarcada a terra com 
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base no paradigma do fato indígena, dever-se-ia recolher toda a população indígena no espaço 

que era ocupado em 1988, confinando, assim, todo o povo num território que já não satisfaz 

mais as suas necessidades existenciais e, talvez, culturais. Observa-se, dessa forma, que o fato 

indígena consiste também numa interpretação teratológica, absurda juridicamente. 

O estabelecimento de um marco temporal como pressuposto para o 

reconhecimento do direito originário indígena demonstra claramente o objetivo de cessar as 

demarcações de terras indígenas no Brasil. O STF revela, assim, todo o seu potencial de 

desconsiderar os princípios, valores e normas constitucionais, pois o “fato indígena” não é 

uma interpretação da Constituição, mas uma lição de como deturparem os direitos 

fundamentais, em que até a metáfora kelseniana da moldura-interpretação ficou de fora, 

porquanto a impossibilidade de se extrair tal interpretação do art. 231 da CF/88.  

Diante disso, passando-se a analisar a Constituição a fim de suscitar questões 

jurídicas para o combate a essa tese, percebe-se que a CF/88 aborda a proteção dos direitos 

territoriais indígenas sob o viés da proteção da diversidade cultural e do direito à diferença, 

observando neles uma relação de indissociabilidade, em que a falta do Estado quanto a um 

prejudica o exercício pleno do outro. Ademais, no caso dos direitos territoriais dos índios, a 

Constituição conferiu-lhes preferência a outros direitos, colocando-os como primeiros e 

únicos, impossibilitando, consequentemente, qualquer confronto jurídico. Assim, nesses 

casos, entende-se que a restrição quanto ao conteúdo ou aos sujeitos de direitos configuraria 

uma violação constitucional, porquanto impedir aos povos indígenas o exercício pleno de 

determinados direitos fundamentais. 

Dessa forma, primeiramente, ressalta-se o jargão jurídico de que “onde a lei não 

distingue, não é lícito o interprete fazê-lo”, isto é, se a Constituição não estabeleceu critérios 

temporais para o reconhecimento do direito originário dos índios sobre as terras tradicionais, 

não caberia ao interprete o fazer, ainda mais quando se trata de uma discordância subjetiva de 

alguns dos ministros a respeito da preferência constitucional do direito coletivo à terra desses 

povos. 

Acrescente-se que a Constituição Federal veda a deliberação sobre projetos 

tendentes a abolir normas de direito fundamental. Assim, entende-se que o mesmo vale para a 

atuação do interprete, principalmente quando se trata de interpretação emanada pelo Supremo 

Tribunal Federal com a pretensão de validade geral. Assim, padece de inconstitucionalidade a 

teoria do fato indígena, visto que se trata de interpretação que tem por finalidade encerrar as 

demarcações das Terras Indígenas, abolindo, dessa maneira, o reconhecimento constitucional 
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dos direitos originários dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 

Buscando, ainda, suporte na teoria alemã que proíbe o atalhamento da 

Constituição (Verfassunsbeseitigung), incorporada na prática jurídica brasileira, verifica-se 

que o fato indígena fere esse princípio, visto que consiste num “mecanismo a ensejar o 

„atalhamento da Constituição‟, vale dizer, qualquer artifício que busque abrandar, suavizar, 

abreviar, dificultar ou impedir a ampla produção de efeitos dos princípios constitucionais”
226

. 

Não resta dúvida que a teoria do fato indígena amolda-se perfeitamente a um recurso de 

atalhamento da Constituição. 

 

 

3.4.2 A presença do fato indígena no âmbito do Poder Judiciário 

 

 

Conforme a pesquisa realizada neste trabalho, nota-se que o direito territorial 

indígena vem sendo excepcionado ante a apresentação de simples documentos cartoriais 

anteriores à promulgação da Constituição. Assim, demonstra-se que não é apenas a tese do 

fato indígena que está a condicionar e a obstar o direito dos índios sobre suas terras 

tradicionais, mas também os sujeitos incumbidos da função jurisdicional, que facilmente 

acolhem qualquer fator que os possibilitem preferir a propriedade privada ao direito coletivo 

dos índios à terra. Isso representa o quanto as concepções preconceituosas acerca dos povos 

indígenas estão arraigadas nas mentes dos juízes, desembargadores e ministros.  

Verifica-se, assim, que, além de o entendimento do fato indígena por si só 

condicionar o direito originário indígena, a prática no âmbito do Poder Judiciário vem 

demonstrando que a banalização do direito territorial indígena é ainda maior, visto que o 

denega ante a apresentação de qualquer título de propriedade. 

 

 

3.4.3 A compreensão do fato indígena à luz do Ordenamento Jurídico pátrio  
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De acordo com o que se afirmou anteriormente, a proteção da diversidade cultural 

e do direito à diferença estão imbricados ao resguardo das terras tradicionais dos povos 

indígenas. Assim, para a efetivação do exercício pleno dos direitos culturais faz-se preciso 

garantir o direito à terra tradicional. Diante da importância desses direitos, eles estão previstos 

em vários dispositivos normativos, constitucionais e legais, impondo ao Estado o dever de 

garantir as terras indispensáveis para o exercício pleno da cultura dos povos tradicionais. 

Observa-se, portanto, que, nos casos em que o direito à terra se faça essencial à proteção da 

diversidade cultural e do direito à diferença de um povo, nasce para a população tradicional o 

direito subjetivo-coletivo de exigi-la, e surge para o Estado o dever-obrigação de demarcá-la e 

protegê-la. 

A partir daí, entende-se que o fim do reconhecimento do direito originário 

indígena pretendido pela tese do fato indígena não significaria o fim do direito à terra dos 

índios, visto que, permaneceria o dever do Estado de realizar a demarcação, adotando-se, no 

entanto, outros dispositivos constitucionais e legais, sem se afastar, todavia, do conceito de 

terra tradicionalmente ocupada contido no art. 231, § 1º, da Constituição Federal.  

Compreende-se, então, que, por haver diversos mandamentos constitucionais para 

que o Estado garanta o direito à terra fundado na proteção cultural, a impossibilidade do 

reconhecimento originário, devido à inobservância da ocupação indígena persistente em 1988 

(pressuposto estabelecido pela teoria do fato indígena), deveria significar apenas a obrigação 

de indenizar a propriedade privada que a nova ocupação tradicional abrange, mantendo-se, 

contudo, todos os demais efeitos do direito originário a fim de que se assegure efetivamente o 

direito sobre essas terras, e, assim, proteja-se a diversidade cultural, celebrada na Constituição 

Federal de 1988.   

A teoria do fato indígena consiste na abolição gradual do reconhecimento do 

direito originário dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam, disposto no artigo 

231 da Constituição. Portanto, embora pareça contraditório, o fato indígena não significa 

condicionamento do direito territorial a um marco temporal de ocupação, porquanto, além do 

direito originário previsto no art. 231 da CF/88, há outros dispositivos constitucionais e legais 

garantidores do direito ao território tradicionalmente ocupado
227

. Não há condicionamento do 

direito territorial, mas sim sua restrição, visto que impossibilita o reconhecimento da terra 
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indígena pelo art. 231 da CF/88 (o direito originário), restando outros dispositivos legais que 

obrigam o Estado a garantir o direito territorial dos índios. A tese objetivou o esfacelamento 

do direito territorial indígena como um todo; no entanto, a ignorância acerca dos direitos 

indígenas pela maioria dos brasileiros, incluídos aí os membros do Poder Judiciário, manteve 

ilesas as demais normas jurídicas que preveem a garantia do direito dos índios à terra. O que 

muda, portanto, é que, nesses outros casos, o Estado brasileiro deverá arcar com o pagamento 

de indenizações quanto ao valor da terra nua aos ocupantes não índios. Tais consequências são 

reveladoras dos interesses particulares envolvidos e patrocinadores da tese do fato indígena, 

evidenciando tratar-se de uma tese política e não jurídica. 

Assim, em razão dos interesses econômicos de uma pequena elite, buscou-se 

restringir o reconhecimento das terras indígenas, com uma nítida conotação de segregação e 

confinamento desses povos, retirando-lhes todas as alternativas de viverem plenamente suas 

culturas e relegando-os a um pequeno espaço de terra, quiçá reconhecido. Um desfecho 

semelhante ao já previsto aos trabalhadores rurais brasileiros, como se observa na música de 

autoria de João Cabral de Melo Neto e Chico Buarque, “É de bom tamanho nem largo nem 

fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio [...] É uma cova grande pra teu pouco defunto. 

Mas estarás mais ancho que estavas no mundo”
228

. 

Diante disso, entende-se ser importante afastar a tese do fato indígena da prática 

jurídica brasileira e garantir a eficácia do direito originário indígena a fim de manter a 

preferência constitucional desse direito coletivo, proporcionando-lhes maior proteção e 

promovendo-lhes os elementos indispensáveis ao exercício pleno de suas culturas
229

. Os 

meios de enfretamento à tese do fato indígena discutidos nesse trabalho monográfico se 

limitaram a aspectos jurídicos, que, no entanto, não se apresentam como único caminho, 

muito menos, como o mais importante; o que se pretendeu foi simplesmente disponibilizar 
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 O que se deveria discutir, então, são as formas de compensação pela aparente perda de direito e quem faria jus 

a ela. Assim, buscar-se-ia estabelecer, por exemplo, se a indenização deve ser o valor do imóvel ou apenas das 
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cumprimento da função social e boa fé. É óbvio que as escolhas feitas devem visar à proteção dos povos 
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solução dever-se-ia estar sempre condicionada à boa fé e ao cumprimento da função social da propriedade (que 
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mais um instrumento para a luta de efetivação dos direitos indígenas, sem desconsiderar ainda 

a relevância dos sistemas normativos oriundos dos próprios povos indígenas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Da colonização portuguesa à atualidade, inúmeras regras jurídicas foram impostas 

aos índios visando regular sua vida e organização territorial no Brasil. Algumas normas 

referiam-se à (privação de) liberdade do indígena, que decorriam de conveniências político-

econômicas e de discussões acerca da própria natureza humana (existência de alma) do 

indígena; outras normas buscaram regular sua situação territorial, com o intuito de confiná-los 

a uma pequena porção de terras, para catequizá-los e “civilizá-los”, de modo a liberar espaço 

para as frentes econômicas da sociedade dominante, e, ao mesmo tempo, colocar a sua 

disposição mão-de-obra indígena.  

Todavia, desde essa época, considerou-se a existência dos direitos territoriais dos 

povos nativos, sendo, no entanto, constituídos ao modo europeu de utilização e delimitação 

territorial. O indigenato era o instituto que declarava o reconhecimento do direito dos índios 

as suas terras, reservando-se sempre o prejuízo de terceiros, visto que os considerava 

primeiros e senhores naturais dessas terras. Não obstante, a realidade nas relações entre as 

sociedades “brancas” e “indígenas” demonstraram o desrespeito pelas próprias leis do sistema 

jurídico hegemônico. 

Assim, fez-se necessário que os povos indígenas se organizassem sob novas 

formas para se opor e fazer garantir a sua existência enquanto povo com organização social, 

normatizações, costume, tradições próprias. A mobilização dos indígenas, com o apoio de 

organizações indigenistas, obteve bons resultados na positivação constitucional dos direitos 

indígenas, fazendo-se aprovar, na Constituição Federal de 1988, um capítulo específico para 

tratar das garantias dos povos indígenas. Observa-se, ademais, que a nova ordem jurídica 

instaurada pela Lei Fundamental de 1988 inaugura novos fundamentos para os direitos 

indígenas, pautados na dignidade da pessoa humana e na proteção à diversidade étnica e 

cultural da sociedade brasileira.  

Rompeu-se, então, com a orientação assimilacionista presente nas legislações 

anteriores, consagrando o direito à diferença. As diversas formas de expressão social, de sentir 

e dar sentido à vida, e as inúmeras respostas que as sociedades podem dar ao seu 

desenvolvimento foram consideradas de suma importância para a sociedade. Nesse sentido, 

retornou-se à questão central do papel do Estado brasileiro na proteção da diversidade étnica e 
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cultural. A mera tolerância das diferentes práticas sócio-culturais não mais condiz com a 

necessidade de vivência étnica e cultural desses povos; por isso impôs-se ao Estado o dever de 

garantir e proporcionar os elementos necessários para que possam viver plenamente sua 

cultura, tornando-se, então, indispensável a efetivação dos inúmeros direitos concatenados ao 

direito à diferença, tais como o direito à autodeterminação, à autonomia, à participação, aos 

territórios tradicionais e ao seu controle, e à educação diferenciada. 

Aliás, sob os novos princípios e valores constitucionais de proteção à diversidade 

cultural e do direito à diferença, pode-se observar que se introduziu na ordem jurídica estatal 

um novo instituto legitimador das Terras Indígenas, que reconhece o direito à terra dos índios 

devido ao modo tradicional que a ocupa. Assim, vislumbra-se que esse novo instituto tende a 

alcançar, também, as relações territoriais de outras comunidades tradicionais. 

Contudo, no julgamento do caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, o 

Supremo Tribunal Federal condicionou o reconhecimento do direito originário dos índios 

àqueles que ocupavam sua terras tradicionalmente em 1988, com a pretensão de encerrar as 

demarcações de Terras Indígenas no País. 

Tal interpretação configuraria em manifesto “atalhamento da Constituição”, visto 

que dificulta e impede a produção de efeitos dos princípios constitucionais da proteção à 

diversidade étnica e cultural e da dignidade da pessoa humana. Ressalte-se que o ordenamento 

jurídico brasileiro consagrou o princípio da proibição do atalhamento da Constituição. 

Ademais, que se trata de uma interpretação teratológica, pois desconsidera o crescimento 

populacional dos povos indígenas e a dinâmica cultural. 

Além disso, observa-se que no âmbito do Poder Judiciário, a tese vem sendo 

utilizada de forma a desconsiderar completamente os direitos territoriais indígenas, afastando-

os ante a mera apresentação de títulos cartoriais registrados antes da promulgação da 

Constituição. 

Não obstante, percebeu-se que, por haver mandamentos constitucionais para que o 

Estado garanta o direito à terra relativo à proteção cultural, o assentamento do fato indígena 

não significa o condicionamento ou a limitação do direito territorial a um marco temporal de 

ocupação, porquanto, além do direito originário previsto no art. 231 da CF/88, há outros 

dispositivos constitucionais e legais garantidores do direito ao território tradicionalmente 

ocupado. O que muda é que, nesses casos, o Estado brasileiro deverá arcar com o pagamento 

de indenizações aos ocupantes não índios. Tais consequências revelam, desse modo, os 
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interesses particulares envolvidos e patrocinadores da tese do fato indígena, evidenciando 

tratar-se de uma tese mais política do que jurídica. 

Entende-se, no entanto, ser importante a garantia da eficácia do direito originário 

indígena a fim de manter a preferência constitucional desse direito coletivo, proporcionando 

maior proteção às comunidades tradicionais e aos povos indígenas. O que se deveria discutir, 

então, são as formas de compensação pela aparente perda de direito e quem faria jus a ela. 

Assim, buscar-se-ia estabelecer, por exemplo, se a indenização deve ser o valor do imóvel ou 

apenas das benfeitorias realizadas; se o posseiro e o aparente proprietário também deveria ter 

direito, visto que a Constituição beneficia somente o ocupante de boa fé; e quais os requisitos 

para a indenização, tais como cumprimento da função social e boa fé.  

É óbvio que as escolhas feitas devem visar à proteção dos povos indígenas, 

diminuindo os conflitos nas áreas e evitando uma maior intervenção na vida tradicional dessas 

comunidades e nações indígenas. Se o pagamento de indenizações, ou a falta dele, for a maior 

causa dos conflitos nessas áreas, faz-se importante que se discuta urgentemente quais as 

possíveis soluções. Todavia, no caso de mudança da indenização para o valor integral do 

imóvel e da ampliação dos possíveis beneficiados, a solução dever-se-ia estar sempre 

condicionada à boa fé e ao cumprimento da função social da propriedade (que não se limita à 

produção); caso contrário a indenização consistiria em benefício àqueles que cometeram 

duplo ilícito constitucional, a usurpação de Terra Indígena e o descumprimento da função 

social. 

Contudo, não importa a forma tomada pelo fato indígena, visto que é de sua 

essência a restrição dos direitos originários dos índios sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, porquanto condiciona seu reconhecimento a um fato (presença indígena persistente 

no dia 5 de outubro de 1988) não previsto na Constituição, sob um suposto alicerce 

constitucional, consubstanciado na proteção da posse indígena, na segurança jurídica e no 

interesse público, em que se escondem inúmeros interesses políticos e econômicos sobre 

aquelas terras. 
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