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RESUMO 

 

Os indígenas do Brasil enfrentam o exaustivo debate acerca da demarcação das terras tradicionalmente por eles ocupadas. 

Não é novidade o interesse dos grandes latifundiários, empresários do agronegócio, garimpo e pecuaristas, em explorar 

terras demarcadas e impedir novas demarcações. No fim de 2019, as instituições tradicionalmente contrárias aos direitos 

indigenistas encontraram um presente julgamento do caso Raposa do Sol e sustentaram a tese do marco temporal. Diante 

das inúmeras demandas pleiteando demarcações de terra, um em especial foi parar no STF e ganhou status de repercussão 

geral, o que pode mudar os critérios de demarcações de terras indígenas. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Os indígenas sempre tiveram papel fundamental na sociedade brasileira, seja por sua rica 

tradição cultural ou por sua labuta na preservação do meio ambiente. Contudo, nos últimos anos essa 

população tem se deparado com inúmeras violações aos seus direitos e com o descaso do governo, 

sendo tais violações repercutidas no noticiário mundial, causando comoção e preocupação por parte 

dos órgãos internacionais. 

O reconhecimento dos direitos dos indígenas à terra se construiu ao longo da história, em 1680, 

o Alvará Régio de 1o de abril destinou aos índios reservas do território para nele lavrarem e 

cultivarem, vetando sua retirada dessas terras sem suas anuências, posteriormente temos o Decreto 

no 5.484, de 27 de junho de 1928, regulando a situação dos índios nascidos em território nacional. Já 

a constituição de 1934 deu maior seguridade jurídica aos direitos indigenistas e a Constituição Federal 

promulgada em 1988 inovou ao separar um capítulo da magna carta em homenagem ao cidadão 

 
1Emerson Ribeiro Soares. E-mail: emersonribeirosoares1@gmail.com. Integrante do grupo de estudos “Fronteiras do 

Pensamento Brasil – Mundo”: Jurisdição, mercado, fluxos financeiros e direitos humanos. 
2Graduado em História pela Universidade Estadual Paulista. Especialista em Ensino de Geografia pela Universidade 

Estadual de Londrina. Mestre e Doutor em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É autor 

dos livros: “A verdadeira Legião Urbana são vocês: Renato Russo, rock e juventude (2017) e “O nascimento do morto”: 

punzkines, Cólera e Música Popular Brasileira (2019), ambos publicados na editora E-manuscrito. Possui uma terceira 

obra publicada pela Editora Dialética: “O Brasil sem máscara”: uma interpretação da Nova República às vésperas do 

bicentenário da independência. (2010-2021). É professor no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz (FAG) na 

cidade de Cascavel, Paraná e lidera o grupo de estudos “Fronteiras do Pensamento Brasil – Mundo”: Jurisdição, mercado, 

fluxos financeiros e direitos humanos” E-mail: gspgustavo.historia@hotmail.com   

mailto:emersonribeirosoares1@gmail.com
mailto:gspgustavo.historia@hotmail.com


 

2 
 

indígena, qual seja, o capítulo VIII com os artigos 231 e 232 da CF, tratando o legislador dos direitos 

indigenistas. (CORDEIRO, 1999)  

Na história recente, a questão indígena é tema de debates e consequentemente de normas 

internacionais, tendo como frutos, entre outros, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos da 

População Indígena, que visa criar normas internacionais de proteção e promoção do índio. 

Mesmo com a existência de tantos mecanismos assegurando direitos a esses povos, eles vivem 

constantemente sobre ameaças, não somente aos seus corpos, como também a sua subsistência, a seu 

livre exercício cultural e a sua autodeterminação. Os povos, que desde a colonização, sofrem os 

impactos da cultura do homem branco, se veem no momento diante do debate da tese marco temporal, 

que em síntese argumenta que a demarcação de terras indígenas deve se dar de forma retroativa à 

promulgação da Constituição de 1988, ou seja, o território ocupado pelos povos indígenas depois de 

1988, segundo essa tese, não podem ser considerados territórios indígenas. (CORDEIRO, 1999)  

 

2. DIREITOS HUMANOS 

 

Os direitos humanos são violados não só 

pelo terrorismo, a repressão, os assassinatos, mas 

também pela existência da extrema pobreza, e 

estruturas econômicas injustas, que originam as 

grandes desigualdades. 

Papa Francisco. 

  

De maneira simplificada, Direitos Humanos são os direitos que todos os seres humanos 

possuem, tendo como único requisito o fato de serem seres humanos, são inerentes à condição 

humana, independem do gênero, etnia, classe social, grau de instrução ou ideologia do ser, são 

assegurados a todo e qualquer homem, nas palavras de Hannah Arendit: “A essência dos Direitos 

Humanos é o direito a ter direitos”, ou seja, o simples fato de existir nos tornam sujeitos desse direito. 

(ARENDT. Apud: Branco, 2019, s.p.) 

Os direitos humanos rompem fronteiras, não se limitando a um território, nação ou continente, 

eles se estendem a todos os povos e nações, seu alcance é universal, englobando o pluralismo das 

etnologias, sua universalização objetiva o respeito e a promoção dos direitos e liberdades, e de acordo 

com a Declaração dos Direitos Humanos, a adoção de medidas pelos indivíduos e órgãos da sociedade 

que assegurem o reconhecimento e observância para a efetivação dessas garantias estendidas a todos 

os seres humanos merecedores de igual respeito.   
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A primordial função dos direitos humanos é tutelar a dignidade da pessoa humana, sendo esta 

a base do direito de toda nação democrática e o fim último de todo ordenamento jurídico, seja em 

normativas regionais ou internacionais. A pessoa é a fonte de todos os valores da humanidade e 

consequentemente o centro do direito, como se vislumbra o preâmbulo da Resolução 217 A III, 

“Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana 

e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo” 

(BRASIL, 1988) atribuir dignidade ao homem é garantir as necessidades vitais de cada indivíduo.  

A dignidade da pessoa humana passou por várias conceituações históricas, tem na religião, na 

bíblia, com a ideia de que o homem foi feito a imagem e a semelhança de Deus, e no decorrer da 

história o homem passa a ter consciência dos direitos que lhes são inerentes à condição humana, surge 

então uma conscientização coletiva que busca limitar o poder político das instituições de governo, o 

homem reconhece que ter direitos não são meras concessões dos governastes. (COMPARATO, 2019) 

Já, no século XVII, com o Iluminismo, a conceituação de dignidade para ser centralizada no 

homem e em sua capacidade de valoração moral e de autodeterminação. No século passado, os 

conceitos de dignidade do homem passaram a integrar o campo político, em que sociedade e Estado 

buscam a dignidade humana com um fim a ser garantido a todo indivíduo. Com a tragédia da Segunda 

Guerra Mundial, a dignidade da pessoa humana ganha o campo jurídico, sendo tratada em normativas 

internacionais e sendo o fundamentos de Constituições de Estados Democráticos. (LYNN, 2009) 

A construção dos direitos humanos é longa, perpassa por inúmeras civilizações e povos, é 

apreciada por alguns governos e ignorada por outros, é fonte de lutas e reivindicações, o fenômeno 

diretos humanos se deu de maneira gradativa, não é algo instantâneo, foram sendo conquistados ao 

longo da história e acompanham a evolução da humanidade. 

No período axial (800 a.C. a 200 a.C.), a dignidade da pessoa humana nasceu na filosofia, 

surgindo os princípios e diretrizes fundamentais de vida ainda presentes na sociedade até hoje, a 

dignidade é tida como um valor que integra o Direito e torna-se o fundamento dos direitos humanos 

e garantias fundamentais do homem.  (COMPARATO, 2019, p. 22)  

A primeira declaração de direitos humanos que se tem notícia na história é a do Cilindro de 

Ciro, um cilindro feito de argila, onde está escrito uma declaração de Ciro, rei da antiga Pérsia, que 

após conquistar a cidade da Babilônia, em 539 a.C., libertou todos os escravos dali, declarando a 

partir disso a liberdade religiosa de todos os seus cidadãos e também a igualdade racial do povo. 

(MIGUEL, 2016, s.p.) 
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Em Atenas, nesse mesmo período, surge a Democracia, nela o povo participa de forma direta e 

igualitária do governo de seu país, os governantes são escolhidos pelo povo, o cidadão passa do polo 

passivo para o polo ativo. O poder político que se sobrepunha ao poder do povo é suprimido. Na 

Democracia, o homem passa a ser a fonte e o centro do direito. (COMPARATO, 2019, p. 23)  

Com o surgimento da Democracia e a racionalização do povo, que consequentemente 

reformulou a organização de Estados, a religião que até então regia os governos com seus 

pensamentos, passou a ser mais ética, o povo se desvencilhou da necessidade da intermediação de um 

sacerdote para a comunhão com deus e seus desígnios, o povo começou a ter outro olhar sobre as 

dogmáticas referentes ao juízo final, a imortalidade da alma, o pecado e o agir dos deuses. A religião 

se tornou algo mais particular e individual e a adoração dos soberanos políticos perdeu força. A 

religião começou a se fundamentar na narrativa do amor universal. (COMPARATO, 2019).  

É nesse período que o homem passou a ter consciência dos direitos que eram inerentes a sua 

condição humana, foi reconhecida a igualdade essencial entre todos os homens, pois são dotados de 

liberdade e razão. 

Mesmo diante da convicção, que acompanha a sociedade a séculos, dessa igualdade essencial 

que garante igual respeito a todos os homens sem distinção alguma, os Direitos Humanos e a 

dignidade da pessoa humana demorou séculos para ser sacramentada por meio da materialização no 

campo normativo, ou seja, a lei escrita; a dignidade da pessoa humana a ser presente em documentos 

jurídicos de maneira plena, somente no século XX, a primeira figuração de dignidade humana se deu 

na Constituição do México (1917), uma constituição de caráter progressista que valorizou os direitos 

individuais e, em seguida abordada na Constituição da Alemanha de Weimar (1915), elaborada depois 

que o Império Alemão foi derrotado na Primeira Guerra Mundial (COMPARATO, 2019). 

Nessa tendência internacional de universalização dos Direitos Humanos, após a Primeira 

Guerra Mundial, na Conferência de Paz de 1919, foi criada a Organização Internacional do Trabalho, 

visando à proteção do trabalhador e à sua dignidade, com o objetivo de promover a justiça social. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, a dignidade da pessoa humana eclodiu em documentos 

internacionais, como a Carta da ONU de 1945, que no senário pós-guerra buscou a manutenção da 

paz e assegurar o respeito aos direitos e liberdades fundamentais dos indivíduos (BARROSO, 2010). 

Em 11 de dezembro de 1946, a ONU declarou o genocídio como crime internacional em sua 

Resolução nº 96 (I), e dois anos depois, em 1948, ocorreu a Convenção Internacional sobre a 

Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, conceituando o crime de genocídio nos seguintes 

termos: Artigo II – Na presente Convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos, 



 

5 
 

cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou 

religioso, tal como: assassinato de membros do grupo; dano grave à integridade física ou mental de 

membros do grupo; submissão (1948).  

O grande marco da história dos Direitos Humanos se deu em 1948 com a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH), afirmando que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e em direitos”, a Declaração foi elaborada por diversos representantes de diferentes origens 

jurídicas e culturais de todo o mundo e serviu como base para outros inúmeros documentos 

internacionais que versam sobre a dignidade da pessoa humana, entre eles, o Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, que visa garantir: “O direito de toda pessoa a um 

nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive alimentação, vestimenta e moradia 

adequadas, assim como a uma melhora contínua de suas condições de vida” (art. 11 do referido Pacto) 

e no mesmo ano o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos protegendo a liberdade do 

indivíduo de violações do governo. Fundado também na Declaração dos Direitos Humanos, em 1981, 

a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos reconheceu que todos os povos devem ser 

tratados de maneira igual e dispõe ainda sobre a preservação de sítios e monumentos e a preservação 

do equilíbrio ecológico (COMPARATO, 2019). 

No Brasil, a dignidade da pessoa humana ganhou força com a Constituição Federal de 1988, 

que se destinou a assegurar os “direitos sociais e individuais bem como a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e ajustiça.” (BRASIL, 1988). A dignidade da pessoa 

humana foi reconhecida como princípio fundamental da República, sendo mencionada, no artigo 1°, 

inciso III, da Carta Magna (LYNN, 2009). 

É notório que os Direitos Humanos e a Dignidade da Pessoa Humana se confundem entre si, e 

de fato são inseparáveis, contudo, o conceito de dignidade é um tanto abstrato, pois sofre influências 

históricas, religiosas e culturais, como já dito. Temos a convicção de que a dignidade da pessoa é um 

direito inerente ao homem, ser humano, por si só já lhe assegurando tal direito, a dignidade é também 

o direito à liberdade e à autonomia do homem com sua capacidade de autodeterminação e, por fim, 

mas não menos importante, a dignidade da pessoa humana se traduz em um mínimo existencial capaz 

de satisfazer o ser humano em suas necessidades indispensáveis, mesmo com tudo isso posto, não é 

possível chegar a uma definição exata do conceito “dignidade da pessoa humana” (BARROSO, 

2010), para Alexandre de Moraes, em seu manual de “Direito Constitucional”, esta é:  

 

Um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao 
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respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo 

estatuto jurídico deve assegurar de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária 

estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos e a busca ao Direito à 

Felicidade. (MORAES, 2017)  

 

Já por pessoa humana entende-se por um indivíduo possuidor de personalidade individual, 

sendo irrelevante sua qualificação pessoal, classe social, profissão, endereço são apenas 

exterioridades, em nada afetando sua essência, a pessoa carrega consigo uma identidade singular 

merecedora de dignidade e respeito, segundo Comparato: “O caráter único e insubstituível de cada 

ser humano, portador de um valor próprio, veio demonstrar que a dignidade da pessoa existe 

singularmente em todo indivíduo.” (2003, p. 12) 

O conceito “dignidade da pessoa humana” que soa como um pleonasmo aos ouvidos de alguns 

decorre da constatação de que homem tem dignidade e não um preço, como as coisas, de que “todo 

homem tem direito a ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa” (art. VI da DUDH) e de 

que “Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela Lei, 

desde sua concepção” (art. 42, § 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Esse conceito 

enfatiza a plenitude do sujeito como indivíduo pleno de dignidade. 

Por fim, a titularidade dos Direitos Humanos está ligada diretamente a natureza do homem, no 

simples e puro fato de “ser” o homem, sem nenhuma contraprestação, titular do direito, e não deve 

ter seu direito de “ser” vilipendiado ou censurado por qualquer outro ser, seja individual ou 

institucional. 

 Vislumbra-se nos tempos recentes, governantes autoritários, com políticas autoritárias e 

excludentes, pautadas no lucro econômico individual, um liberalismo desumano e desenfreado, que 

menospreza a subjetividade e particularidades do ser e tapa os olhos diante das desigualdades e 

misérias do povo, diante dessa obscuridade, é preciso reafirmar com eloquência os direitos já 

garantidos pelo homem, titular e fim último do Direito, e fazer ecoar o que dizia a Declaração 

Francesa: “a ignorância, a negligência ou o menosprezo dos direitos do homem são as únicas causas 

dos males públicos e da corrupção governamental”. 

3. A QUESTÃO INDÍGENA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

Os portugueses ao ancorarem, em mil e quinhentos, na terra hoje chamada de Brasil, se 

depararam com um povo de mais de dois mil anos de história, com língua diferente, de cultura escrita 

na pele, costumes e crenças jamais vistos. Surpresos também ficaram os que aqui habitavam ao 
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avistarem a tripulação de homens brancos. Nada entendiam, porém foram solícitos na acolhida, lhes 

dando de comer, ajudando a curar suas feridas e os aconchegando em seu lar, segundo Darcy Ribeiro, 

na visão mítica do índio, os homens que estavam chegando “provavelmente seriam pessoas generosas, 

achavam os índios. Mesmo porque, no seu mundo, mais belo era dar do que receber”. (1995, p. 43).  

Mal sabia esse povo inocente da América do Sul, que aqueles que chegaram pelo mar vindos 

da Europa assumiriam um protagonismo que mudaria radicalmente suas vidas. Os povos preexistentes 

tiveram que lidar com as doenças, como infecções e pestes trazidas pelos recém-chegados, muitos 

deles debilitando-se até a morte, o europeu trazia na mala a destrutiva cobiça por terras e a ganância 

por riquezas. 

Inicia-se então o processo de colonização e com isso o conflito pela disputa do território, a 

implantação de um sistema produtivo e a preação da mão de obra indígena. No seu narcisismo, os 

colonizadores, com respaldo e legitimação da igreja católica, criaram para si a missão salvadora, 

designada por deus, de salvar a alma do povo selvagem, nas palavras de Darcy Ribeiro “eles se davam 

ao luxo de propor-se motivações mais nobres que as mercantis, definindo-se como expansores da 

cristandade católica sobre os povos existentes e por existir no além-mar”                        (1995, p. 40), 

nessa perspectiva, escravizava-se o indígena para lhe salvar a alma. Para cumprir essa nobre missão, 

usurpavam-se os direitos de determinados povos a usar seu nome, a falar sua língua e a livre 

manifestação cultural, o índio se tornava inimigo ao não se submeter à catequização do cristianismo. 

Ao perceberem as intenções dos recém-chegados, os indígenas se recusam a submeterem-se à 

dominação do homem branco e se inicia um combate entre o índio e o colonizador. De um lado havia 

homens armados, organizados e bem articulados, e do outro lado, um povo guerreiro, que até hoje 

não arredaram o pé de suas terras e resistem aos invasores. 

A Igreja, na figura do Vaticano e representada pela autoridade papal, exercia grande influência 

universal, ditando normas de ação colonizadora em terras povoadas por pagãos e inocentes. O 

Vaticano, com seu poder, concede aos colonizadores e aos seus descendentes o domínio das terras 

por eles descobertas e dos povos que nelas habitassem. A bula Inter Coetara de 1943 dispunha: 

 

[...] por nossa mera liberdade, e de ciência certa, e em razão da plenitude do poder Apostólico, 

todas as ilhas e terras firmes achadas e por achar, descobertas ou por descobrir, para o 

Ocidente e Meio-dia, fazendo e construindo uma linha desde o Polo Ártico [...] A Vó e a 

vossos herdeiros e sucessores (reis de Castela e Leão) pela autoridade de Deus onipotente a 

nós concedida em S. Pedro, assim como do vicariato de Cristo, a qual exercemos na terra, 

para sempre, no teor das presentes, vô-las doamos, concedemos e entregamos com todos os 
seus domínios, cidades, fortalezas, lugares, vilas, direitos, jurisdições e todas as pertenças 

[...]  (apud darcy ribeiro, 1995, p. 41)  
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Mais de quinhentos anos se passaram, mas as ideias dos colonizadores, expressas na bula papal, 

acerca da posse de terras e da hegemonia cultural cristã, continuam ainda vigente na sociedade, para 

Darcy Ribeiro: 

 

É preciso reconhecer que essa é, ainda hoje, a lei vigente no Brasil. [...] É o fundamento, 

ainda do direito latifundiário à terra que lhe foi uma vez outorgada, bem como o comando de 

todo o povo como uma mera força de trabalho, sem destino próprio, cuja função era servir ao 

senhorio oriundo daquelas bulas. (1995, p. 42)   

 

Os povos indígenas são partes fundamentais da história do nosso país, são os originários dessa 

terra, o Brasil é resultado da união das etnias desse povo com a dos europeus chegados ao fim do 

século XV, e posteriormente dos negros escravizados. Aqueles que aqui já estavam antes da invasão 

dos portugueses são protagonistas de um debate que se perdura há séculos, que é a demarcação de 

seu território e sua autodeterminação, os Direitos Humanos, na questão indígena, se dão justamente 

no campo da proteção do direito à terra e da autodeterminação dos povos, buscando proteger e 

promover sua dignidade enquanto pessoa humana.   

No Brasil atual, a questão indígena ainda é pulsante, nos últimos anos, essa população tem se 

deparado com inúmeras violações aos seus direitos, conquistados e reconhecidos por muita luta, e 

com o descaso do Estado, sendo tais violações repercutidas no noticiário mundial, causando comoção 

e preocupação por parte dos órgãos internacionais. 

O reconhecimento dos direitos dos indígenas à terra se construiu ao longo da história, em 1680, 

o Alvará Régio de 1º de abril destinou aos índios reservas do território para nele lavrarem e 

cultivarem, vetando sua retirada dessas terras sem suas anuências; em 1850, os direitos indígenas são 

abordados novamente na Lei de Terras, de 1850 (Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850), que dispunha 

o artigo 12 da referida lei: “art. 12. O Governo reservará das terras devolutas as que julgar 

necessárias[sic]: 1º, para a colonização[sic] dos indígenas[sic][...];” (BRASIL. 1850). 

Posteriormente, temos o Decreto no 5.484, de 27 de junho de 1928, regulando a situação dos índios 

nascidos em território nacional.  

Já a constituição de 1934 deu maior seguridade jurídica, garantindo constitucionalmente os 

direitos indigenistas, estabelecendo competência privativa da União para legislar sobre a 

incorporação dos silvícolas à comunhão nacional e o respeito à posse de terra por estes, como disposto 

no artigo 129: “Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente 

localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las.” (BRASIL. 1934, art. 129). A de 1934 foi 
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seguida pelas constituições de 1937, 1946 e 1967, que seguiram os princípios              (CORDEIRO, 

1999).  

A Constituição Federal de 1988 amplia suas disposições acerca dos índios; inclui entre os bens 

da união as terras tradicionalmente indígenas no artigo 20, no 22, atribui competência privativa da 

união para legislar sobre questões indígenas, no 49, estipula a competência exclusiva do Congresso 

Nacional para autorizar a exploração e aproveitamento de recursos hídricos, e a pesquisa e lavra de 

riquezas minerais em terras indígenas, no artigo 109, fixa competência da Justiça Federal para 

processar e julga disputas sobre direitos indígenas e, no 129, coloca como uma das funções do 

Ministério Público a defesa judicial do interesses das populações indígenas (CORDEIRO, 1999). 

Inova ao separar um capítulo inteiro, o VIII, para reafirmar o direito do índio às terras 

tradicionais e normatizar direitos indigenistas, como se vê no artigo 231: “São reconhecidos aos 

índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre 

as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 

todos os seus bens” (BRASIL. 1988, art. 231). Ainda, no artigo 231, o constituinte foi claro ao 

reafirmar no parágrafo primeiro os direitos originários sobre as terras, esclarecendo que:  

 

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 

permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 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. (BRASIL. 1988, art. 321 § 1º) 

 

A Constituição de 1988 é inovadora ao centralizar constitucionalmente os direitos indigenistas 

e regulamentar os seus principais aspectos, preservando, mantendo e prevenindo os direitos dos povos 

indígenas desta e das próximas gerações. Reconhece sua autodeterminação e declara o secular direito 

dos povos originários às terras tradicionalmente por eles ocupadas; assegura-lhes a posse permanente 

e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, com o aproveitamento dos recursos hídricos e dos 

potenciais energéticos, declara a inalienabilidade dessas terras e veda a remoção dos grupos indígenas 

delas, extingue e anula todos os atos jurídicos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse 

das terras tradicionais, atribui à União a competência de demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos 

os seus bens (ALCÂNTARA, TINÔCO, MAIA, 2018). 

  Embora o direito às terras tenha sido assegurado aos indígenas ao longo história, a União não 

demarcava as terras indígenas, a Lei i n. 6.001, de 1973, que institui o Estatuto do Índio, marcou, sem 

sucesso, prazo para que a União demarcasse essas terras, mas foi somente com o advento da 

Constituição de 1988 que a União começou, forçada pelo artigo 67 do Ato das Disposições 
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Constitucionais Transitórias (ADCT), com o prazo de cinco anos a contar da promulgação da 

Constituição, a cumprir a sua obrigação de demarcar as terras indígenas,  proteger e fazer respeitar os 

seus bens, sinal dessa mora legislativa é o fato de que 90% das terras indígenas foram demarcadas 

após 1988 (ALCÂNTARA, TINÔCO, MAIA, 2018). 

  Em 1996, o Decreto n°. 1.775 de 8 de janeiro determina o procedimento de demarcação das 

terras indígenas, estabelecendo a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) como responsável por 

realizar os estudos da natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o 

levantamento fundiário necessários à delimitação, estabelecendo os procedimentos para demarcar as 

terras indígenas. O Decreto dispõe também sobre a participação dos grupos indígenas e do poder 

público no processo demarcatório. A Portaria nº14/1996, aprovada um dia após a aprovação do 

Decreto 1.775, estabelece regras a serem observadas para a delimitação de terra indígena 

(CORDEIRO, 1999). 

Mesmo com a existências de normas que estabelecem os procedimentos a serem adotados para 

a demarcação e as competências para tais atos, os processos demarcatórios caminham a passos lentos, 

esses insucessos nas tentativas de estipular prazos para demarcação, somados à lentidão do processo, 

deixam lacunas na jurisdição relacionada à questão das terras indígenas. A delicada matéria 

constitucional de demarcação de terras tradicionalmente ocupadas encontra-se ainda em franco 

processo de definição.  

O Supremo Tribunal Federal tem consolidado jurisprudências sólidas sobre os direitos 

indigenistas, porém uma decisão proferida pela Suprema Corte na Pet 3.388, conhecida como caso 

Raposa Serra do Sol, tem dado margem a interpretações equivocadas, que podem implicar em 

retrocessos no marco regulatório e na prática de demarcação das terras indígenas: a referência ao 

marco temporal de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Há entendimento por 

parte de alguns que a o momento para documentar a presença indígena na terra seria 5 de outubro de 

1988, e que não é possível estender a aérea demarcada após 1988 (ALCÂNTARA, TINÔCO, MAIA, 

2018). 

A tese do marco temporal precisa de especial atenção, pois sua interpretação errônea significa 

consequências prejudiciais aos povos indígenas. Esse entendimento dos ruralistas, defensores dessa 

tese, destoa do Entendimento do Supremo Tribunal Federal. (ALCANTARA, TINÔCO, MAIA, 

2018).  

De acordo com o Ministro Ayres Brito, no acordão do julgamento do caso Raposa do Sol, em 

2009: 



 

11 
 

 

PET nº 3388, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 25.9.2009: “11. O CONTEÚDO POSITIVO DO 

ATO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS. 11.1. O marco temporal de 
ocupação. A Constituição Federal trabalhou com data certa – a data da promulgação dela 

própria (5 de outubro de 1988) – como insubstituível referencial para o dado da ocupação de 

um determinado espaço geográfico por essa ou aquela etnia aborígene; ou seja, para o 

reconhecimento, aos índios, dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam. m. 11.2. O marco da tradicionalidade da ocupação. É preciso que esse estar 

coletivamente situado em certo espaço fundiário também ostente o caráter da 

perdurabilidade, no sentido anímico e psíquico de continuidade etnográfica”. (...) (apud. 

KERNER, 2018, p. 242)  

 

 Ainda, no acordão, o Ministro esclarece que “a tradicionalidade da posse nativa, no entanto, 

não se perde onde, ao tempo da promulgação da Lei Maior de 1988, a reocupação apenas não ocorreu 

por efeito de renitente esbulho por parte de não-índios. Caso das ‘fazendas’ situadas na Terra Indígena 

Raposa Serra do Sol”. 

A partir dessa decisão, em que o Supremo levantou tese favorável aos grupos indígenas, 

argumentando que estes já ocupavam as terras na data de 1988, os setores historicamente contrários 

aos direitos indigenistas, encontrou precedente para argumentar o contrário, no sentido de que, os 

indígenas não poderiam reenvidar como suas as terras que não estavam ocupadas por eles em 1988, 

levantaram assim a tese do marco temporal.  

Mas é preciso observar alguns pontos de suma relevância para este debate, para Gustavo 

Kernner Alcantara, Livia Tinôco e Luciano Mariz.  

 

É preciso refletir sobre essa questão jurídica, pois a União ainda não concluiu seu dever 
constitucional de demarcar as terras indígenas, estando em mora desde 4 de outubro de 1993, 

quando findou o prazo de cinco anos que lhe foi dado pelo ADCT (art. 67). Muitos povos 

indígenas que aguardam a demarcação de suas terras serão diretamente impactados pela 

solução administrativa ou judicial que vier a ser dada a essa questão, cujo desfecho retarda o 

curso dos processos de demarcação, mas atrasa sobretudo a fruição de um direito 

constitucional. (2018, p. 10) 

 

Essa tese não leva em consideração o processo histórico de violência sofrida pelos indígenas 

por parte dos colonizadores, seja em 1500 seja no século passado com os exploradores de terra. Muitas 

comunidades indígenas foram forçadas a abandonar seus territórios, e por isso não os ocupavam em 

1988. Não observa também as singularidades de cada povo, e o papel da terra em sua preservação, 

segundo Gustavo Alcantara, Livia Tinôco e Luciano Maia: “A TI, portanto, há de contar com todos 

esses atributos. Ela não é apenas o local de habitação; é a soma dos espaços de habitação, de atividade 

produtiva, de preservação ambiental e daqueles necessários à reprodução física e cultural do grupo.” 

(2018. p. 87). Já para Menezes Direito:  
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Não há índio sem terra. A relação com o solo é marca característica da essência indígena, 

pois tudo o que ele é, é na terra e com a terra. Daí a importância do solo para a garantia dos 
seus direitos, todos ligados de uma maneira ou de outra à terra. É o que se extrai do corpo do 

art. 231 da Constituição.[...] (Apud. ALCANTARA, TINÔCO, MAIA. 2018, p. 88) 

 

A jurisprudência do Supremo tem sido contrária a essa tese, o STF sustenta que o julgamento 

do Terra Indígena Raposa Serra do Sol não tem efeito vinculante, e que, portanto, suas balizas não se 

aplicam de forma automática a matérias similares. Em 2012, o ministro Ricardo Lewandowski 

reafirma ao julgar a Reclamação 13.769 o entendimento de que a decisão da Pet. 3.388 é desprovida 

de efeito vinculante. Mais tarde, em 2017, ao julgar a Reclamação 14.473, a Primeira Turma do STF 

reitera esse posicionamento. Outra decisão nesse sentido é dada pela Ministra Rosa Weber no MS nº 

31.901/MC/DF, de 11 de março de 2014. (BETIM, 2021) 

Contudo, em 2013, o Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4) acolhe a tese do marco temporal 

e confirma uma decisão da Justiça de Santa Catarina, concedendo ao governo estadual de lá a 

reintegração de posse de uma área da reserva indígena Ibirama-Laklãnõ, nessa área vivem os povos 

Guarani, Kaingang e Xokleng. A FUNAI recorreu da decisão e o caso está em discussão no STF. Em 

2019, o caso ganhou status de repercussão geral e poderá servir de baliza para disputas do mesmo 

gênero. (BETIM, 2021) 

A União por meio da Advocacia Geral da União (AGU), em 2017, entendeu como pertinente a 

esse do marco temporal, resultando em dezenas de processos de demarcação de terra, que aguardam 

definição pelo STF (Supremo Tribunal Federal). 

O STF deu início ao julgamento do caso dos indígenas Xokleng, de Santa Catarina, no mês de 

agosto deste ano (2021), com parecer contrário à tese do marco temporal, para o relator, Ministro 

Edson Fachin:  

 

Dizer que Raposa Serra do Sol é um precedente para toda a questão indígena é inviabilizar 

as demais etnias indígenas. É dizer que a solução dada para os Macuxi é a mesma dada para 

Guaranis. Para os Xokleng, seria a mesma para os Pataxó [...] Só faz essa ordem de 

compreensão, com todo o respeito, quem chama todos de ‘índios’, esquecendo das mais de 

270 línguas que formam a cultura brasileira. E somente quem parifica os diferentes e as 

distintas etnias pode dizer que a solução tem que ser a mesma sempre. Quem não vê a 

diferença não promove a igualdade. (BETIM, 2021) 

 

 

Continua Fachin, em seu voto: 
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Autorizar, à revelia da Constituição, a perda da posse das terras tradicionais por comunidade 

indígena, significa o progressivo etnocídio de sua cultura, pela dispersão dos índios 

integrantes daquele grupo, além de lançar essas pessoas em situação de miserabilidade e 

aculturação, negando-lhes o direito à identidade e à diferença em relação ao modo de vida da 

sociedade envolvente (CORREIO DO POVO, 2021) 

 

O debate acerca do tema ainda não foi concluído pela Suprema Corte. 

Com base na literatura disponível e conforme diplomas internacionais que asseguram os direitos 

de suas terras, relativizar os direitos às terras aos indígenas significa afronta ao direito internacional 

dos direitos humanos. O governo brasileiro tem o dever de garantir aos índios o seu direito à terra e 

proteger essas áreas de qualquer tentativa de esbulho de terceiros, quando o Estado não observa e 

cumpre esse dever, ele pode ser responsabilizado na esfera internacional. (ALCANTARA, TINÔCO, 

MAIA, 2018)  

O Estado brasileiro ao editar o Parecer Normativo, já citado acima, nº 001/2017 da AGU, 

segundo Gustavo Alcantara, Livia Tinôco e Luciano Maia: 

 

[...] ignora todo esse panorama internacional, que impõe ao Estado Brasileiro o dever de 

demarcar, respeitar e proteger as TIs, e age em prejuízo dos direitos e interesses dos índios e 

da própria União. A ilegalidade (inconvencionalidade) também no que tange às normas do 

direito internacional dos direitos humanos demonstra a imperativa necessidade de imediata 

anulação do Parecer Normativo n. 001/2017, sob pena de persistir situação de 

inconvencionalidade que expõe o Brasil a riscos de responsabilização internacional. 

(ALCANTARA, TINÔCO, MAIA  2018, p. 73) 

 

 A Corte Internacional dos Direitos Humanos (CIDH) vem se manifestando reiteradamente 

que o direito do índio à terra deve ser garantido e respeitado, (ALCANTARA, TINÔCO, MAIA, 

2018). Contrapondo a tese do marco temporal¸ para Gustavo Kernner Alcantara, Livia Tinôco e 

Luciano Mariz apontam sobre o entendimento da Corte Internacional:  

 

Também se contrapondo frontalmente à tese de um “marco temporal em 1988”, no caso 

Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, a Corte Interamericana já decidiu no 

sentido de que a relação de identidade existente entre os índios e as suas terras garante o 
direito de recuperação dos seus territórios, independentemente de prazo, enquanto 

perdurarem os laços espirituais e culturais. (ALCANTARA, TINÔCO, MAIA  2018, p. 73) 

 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É imensurável a importância dos povos indígenas na formação do povo brasileiro, como diz 

Myryan Krexu “Brasil tua mãe é indígena”, reconhecer e assegurar a posse das terras tradicionais aos 
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indígenas é preservar o sangue fundacional do Brasil. Como exposto do texto, a cultura indígena está 

intrinsicamente ligada à terra, tirar-lhes esse direito é assassinar a nossa história. 

  O indígena vive hoje no Brasil a triste insegurança sobre seus direitos, sob um governo 

autoritário e narcisista que não reconhece a subjetividade de cada ente do plural. Um governo que 

quer entregar suas terras tradicionais para a grilagem, que é amigo de um agronegócio desenfreado, 

de um liberalismo desumano, servo do cruel capitalismo que visa tão somente o lucro. 

Há um requinte de crueldade na administração do Brasil, que se empenha no ataque à dignidade 

das pessoas. O governo ser favorável ao marco temporal, com tudo aquilo que ele representa, é no 

mínimo indignante. 

É preciso que os órgãos de proteção ao indígena continuem a serem combativos na luta pelo 

respeito aos povos originários e que denunciem aos órgãos competentes qualquer desrespeito a estes. 

Que a sociedade seja conscientizada sobre o valor da sua história.  

Mas ainda há esperança em um Brasil civilizado, fraterno e solidário. Que a conclusão do 

importante julgamento que está em debate no STF reconheça e declare o que a constituição dispõe, 

que é o direito às terras tradicionais a àqueles que fundaram o país.  

Como disse Ayres Brito recentemente em uma rede social “se a fase é de predadores 

institucionais, Constituição neles”.     
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