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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo desmitificar alguns pontos sobre a vida 

dos indígenas, além de deixar evidente as arbitrariedades que sofreram e sofrem 

desde o Brasil colônia até hoje.  

Primeiro, comecei fazendo um abordado sobre como o índio era tratado no 

Brasil colônia e nas demais constituições brasileiras, destacando os principais pontos. 

Seguindo, falei sobre o Relatório Figueiredo que foi "descoberto" há alguns 

anos, evidenciando as crueldades cometidas pelos homens brancos perante os 

indígenas.  

Destaquei também a questão sobre as demarcações de terras, abordando o 

caso raposo da Serra do Sol, caso mais emblemático acerca desse tema e que até 

hoje é possível ver os reflexos do seu julgamento. 

Nesse mesmo sentido, destaco a questão do desmatamento no Brasil, trazendo 

dados do Inpe, além de falar sobre a questão no atual governo. 

Por fim, entrevisto um grande especialista sobre os indígenas, realizando 

algumas perguntas que rompem o ideal romântico do índio, tão cultuado na 

sociedade. 

 

Palavras-chave: Direito indigenista; pesquisa empírica; desmatamento; demarcação 

de terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The research aims to demystify some points about the life of the Indians, 

besides making clear the arbitrariness that suffered from the colony Brazil until today. 

First, I started by discussing how the Indian was treated in colonial Brazil and 

other Brazilian constitutions, highlighting the main points. 

Following, I talked about the Figueiredo Report that was "discovered" a few 

years ago, highlighting the cruelty committed by white men towards the indigenous. 

I also highlighted the issue of land demarcation, addressing the fox case of 

Serra do Sol, the most emblematic case on this subject and which until today it is 

possible to see the reflexes of its judgment. 

In this same sense, I highlight the issue of deforestation in Brazil, bringing data 

from Inpe. In addition to talking about the issue in the current government. 

Finally, I interview a great expert on the indigenous, asking some questions that 

break the romantic ideal of the Indian, so revered in society. 

 

Keywords: Indigenous law; empirical research; deforestation; land demarcation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há 6 anos foi encontrado o relatório Figueiredo, que apurava as violências 

contra indígenas em todo o território nacional. O mesmo estava desaparecido há cerca 

45 anos, tendo sido produzido durante a Ditadura Militar. 

Sabe-se que o índio é o verdadeiro dono da terra brasileira, contudo, é notório 

que desde a chegada dos portugueses tal lugar é alvo da ganância do homem branco, 

ponto abordado no primeiro capítulo dessa pesquisa. Para que essa situação não 

acarretasse em uma extinção em massa dos índios e suas terras, os indígenas 

sempre lutaram por seus direitos, sendo certo, inclusive, que através de inúmeros 

protestos realizados na assembleia constituinte, obtiveram a regulamentação de seus 

direitos em um capítulo na Constituição Federal, o que se pode enxergar nitidamente 

através do documentário ‘O índio cidadão’. Porém, mesmo com essa evolução, as 

lutas são diárias e constantes, sendo necessário que exista um maior apoio dos 

sistemas executivo, legislativo e judiciário, a partir de um julgamento melhor diante 

dos casos apresentados, leis que não beneficiem o interesse da bancada ruralista, 

mas sim o do nativo, e uma maior proteção ao povo nativo com relação aos crimes 

ocorridos contra eles. 

Para tanto, primeiramente precisamos acabar com a ideia romântica do índio: 

este não quer e nem precisa ser tratado como um ser inferior - o que será demonstrado 

no último capítulo dessa pesquisa, através de uma entrevista realizada com um 

profissional que possui contato direta com eles. O índio já tem contato com a 

sociedade, ele gosta das mesmas coisas que o homem branco, por exemplo: assistir 

filme, comer pizza, etc. Afinal, tal atitude é fruto do contato direto com o colonizador 

há 500 anos, quando houve uma mistura entre culturas, e conforme já visto na história, 

a cultura europeia se sobrepôs. Em consequência disso, o índio não é mais aquele 

que vive nu e dorme na oca – é claro que ainda existem esses, mas a maioria não é 

mais assim. Consequentemente, ele não precisa ser inferiorizado, porém, para que 

não pensemos que o mesmo já é um homem branco, ele se diferencia de nós, devido 

ao fato de nunca se esquecer dos valores e conhecimentos adquiridos e aprendidos 

na força da floresta, dos seres encantados e da jiboia sagrada com os seus ancestrais. 

Outrossim, é necessário acabar com a impunidade que existe nos crimes 

cometidos contra os nativos, como os homicídios por armas de fogo e facas, 

envenenamento de águas e plantações, e até mesmo as agressões corriqueiras, além 
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de um julgamento mais justo nos casos sobre demarcações de suas terras - 

lembremos do caso da Raposa da Serra do Sol, ponto também que será discutido 

nessa pesquisa. A falta de resposta do poder público incentiva essas práticas por 

pessoas que tem interesse nas terras indígenas ou apenas que tem ódio do índio por 

ele ser quem é. Essa ausência faz com que esses criminosos acreditem friamente que 

são intocáveis e podem continuar propagando tais atos ilícitos. Em razão disso, 

famílias são agredidas, mortas e expulsas de seus lares todos os dias. Esse 

desinteresse do poder púbico só gera violência para o cotidiano dessas pessoas, o 

que deveria ser completamente ao contrário, vivendo apenas a realidade de uma vida 

tranquila e conectada com a natureza, pois é isso que eles querem desde sempre. 

Enfim, é notório que a realidade do indígena não é nada fácil ou como um conto 

de fadas - como grande parte da população acredita que seja. Portanto, para que 

mudemos isso, precisamos que exista um maior suporte do poder público perante 

esses indivíduos. Pois bem, o fato é que eles não querem e nem precisam ser tratados 

como inferiores, apenas necessitam de respeito e que seus direitos constitucionais 

sejam assegurados. Logo, precisamos ter claro em nossas mentes se queremos ter 

ao nosso lado um povo humilde, com uma cultura espetacular e diversas medicinas 

sagradas da floresta para nos ajudar a curarmos de nós mesmos e de doenças, ou se 

queremos ter ao nosso lado, latifundiários que destruirão a natureza e nos matarão 

com seus agrotóxicos. 

 

CAPÍTULO 1 – A EVOLUÇÃO DO DIREITO INDIGENISTAS NO BRASIL 

 

Primeiramente, antes de adentrarmos profundamente no tema em questão, 

cabe deixar com clareza solar, que o direito indigenista é o conjunto de normas 

elaboradas pelos não índios- homem branco- para os índios, podendo serem tomadas 

como a título de exemplos: o Estatuto do Índio de 1973; a Convenção 169 da OIT e 

vários outros dispositivos legais espalhados pelo ordenamento jurídico brasileiro1. É 

necessário fazer essa distinção entre ambos, pois o ordenamento jurídico brasileiro 

prevê a possibilidade de aplicação ao coso concreto tanto o direito indigenista quanto 

do direito indígena (direito próprio), por isso, a importância de clarearmos qualquer 

dúvida logo no início. 

                                                           
1 AMADO, Luiz Henrique Eloy. Terra indígena e legislação indigenista no Brasil. P. 65. 
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Seguindo, para chegarmos ao ponto dos direitos indigenistas na Constituição 

de 1988, é preciso que vejamos a evolução dos direitos dos povos indígenas, 

começando pelo Brasil colônia, onde ficou-se marcado como um período de invasões 

do território pelos portugueses, financiados pela Coroa, no qual conseguiram dominar 

todo o território e submeter os povos que aqui viviam ao seu modo de produção, às 

suas leis e à sua cultura2. 

 

No início, iludiram-se na busca do ouro; depois, porém, segundo nos explicam os 

historiadores, preocuparam-se em transformar outros bens naturais, como o ferro, 

a prata e outros minérios, em mercadorias. Mas logo perceberam que a grande 

vantagem comparativa de nosso território era a fertilidade das terras e seu potencial 

para o cultivo tropicais de produtos que até então os comerciantes buscavam na 

distante Ásia ou na África. Os colonizadores, então organizaram o nosso território 

para produzir produtos agrícolas tropicais, de que sua sociedade europeia 

precisava. Trouxeram e nos impuseram a exploração comercial da cana-de-açúcar, 

do algodão, do gado bovino, do café, da pimenta-do-reino. E aproveitaram algumas 

plantas nativas, como o tabaco e o cacau, e as transformaram, com produção em 

escala, em mercadorias destinadas ao mercado europeu3.  

 

A partir desse momento, os colonizadores implantaram o modelo de produção 

conhecido como plantation, que é a forma de organizar a produção agrícola em 

grandes fazendas de área contínua, com a prática monocultura, ou seja, com a 

plantação de um único produto, destinado à exportação4. Para que esse modelo fosse 

possível e viável, a coroa portuguesa precisou monopolizar as propriedades de todo 

o território nacional e, para implantar com sucesso o modelo denominado 

agroexportador, teve que optar pela “concessão de uso” da terra com direito a 

herança, entregando enormes extensões de terra. 

 

A concessão de uso era de direito hereditário, ou seja, os herdeiros dos 

fazendeiros- capitalista poderiam continuar com a posse das terras e com a 

exploração. Mas não lhes dava o direito de vender, ou mesmo de comprar 

terras vizinhas. Na essência, não havia propriedade privada de terras, ou 

seja, as terras ainda não eram mercadorias5. 

 

                                                           
2 STEDILE. A questão agrária no Brasil. 2 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011, p. 19. 
3 STEDILE. A questão agrária no Brasil. 2 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011, p. 20. 
4 STEDILE. A questão agrária no Brasil. 2 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011, p. 21. 
5 STEDILE. A questão agrária no Brasil. 2 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011, p. 22. 
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É nesse momento que o direito indigenista tem seus primeiros expedientes 

normativos, pois desde o início da colonização, a Coroa portuguesa, por meio de atos 

normativos, tratou da posse dos índios aos territórios que ocupavam. A legislação 

fundiária aplicada no decorrer do período colonial foi baixada de modo descontinuado, 

dispersa em um amplo número de avisos, resoluções administrativas, cartas de 

doações, forais e textos das Ordenações6. 

Em 9 de março de 1718, D. João V promulgou uma nova carta, declarando que 

os índios são livres, e isentos de sua jurisdição, que os não pode obrigar a saírem das 

suas terras, para tomarem um modo de vida de que eles se não agradam. Desde o 

início a posse dos índios aos seus territórios foi visto como empecilho ao caminho do 

dito “desenvolvimento”. Se por um lado reconhecia-se a posse indígena, essa 

proteção na prática só era tida enquanto não colidisse com os interesses 

desenvolvimentistas ou como alguns costumam chamar de interesse nacional nos 

dias de hoje7. 

 

‘’Na prática, até cerca de 1758 (Venâncio, 1997), o arraial de Guarapiranga, 

à entrada da Zona da Mata, representou o limite da zona de mineração que, 

independentemente da legislação, foi estabelecido apenas pela resistência 

feroz dos temidos “botocudos”. Segundo Venâncio (1997), “durante muitos 

anos impediram o avanço das hostes mineradoras, estabelecendo uma 

fronteira militar sobre a fronteira econômica”, que representava o limite 

aceitável da expansão colonial. Uma Carta Régia, datada de 6 de maio de 

1747, pede ao governador Gomes Freire de Andrada informações sobre uma 

petição dos moradores de Guarapiranga, em que se queixam dos “danos” 

recebidos do gentio bravo dos sertões vizinhos, relacionadas aparentemente, 

ao ataque aos índios, em 1746, liderado por João de Azevedo Leme 

(Venâncio, 1997). Na mesma petição, os moradores pedem licença para 

entrar nos sertões para conquistá-los e descobrir ouro, argumentando que os 

índios estavam na posse das melhores terras. Assim, “todo aquele que se 

puser em guerra e for apanhado seja captivo, não se podendo nunca vender 

e todos que forem mortos nas occasioens que vem roubar, matar e queimar 

não se tirem devassas”. O texto da carta não deixa dúvidas da real motivação 

dos moradores: as “melhores terras” e “cativos”, acenando ao rei com a 

perspectiva de mais descobertas de ouro, sem que daí resultassem punições. 

Qualquer que tenha sido o desenrolar desta questão, o certo é que novas 

fronteiras foram fixadas, por volta de 1758 (Venâncio, 1997). A partir de 

então, o aparecimento pontual de indivíduos do “gentio dos buticudos” nos 

registros paroquiais do Antônio Dias, a léguas de distância de Guarapiranga, 

constituem uma evidência concreta do avanço inexorável sobre os sertões 

mineiros, que culminou num quase completo desaparecimento da população 

indígena.(CAMPOS, 2007, p. 18). 

                                                           
6 AMADO, Luiz Henrique Eloy. Terra indígena e legislação indigenista no Brasil. P. 67.  
7 AMADO, Luiz Henrique Eloy. Terra indígena e legislação indigenista no Brasil. P. 67. 
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“[entende-se] em guerra defensiva a que fizer qualquer cabeça ou 

comunidade, por que tem cabeça e soberania para vir fazer e cometer guerra 

ao Estado por que faltando esta qualidade a quem faz guerra, ainda que seja 

feita com ajuntamento de pessoas, os que se tomarem não serão cativos” 

(FARIA, 2005, s.p.).’’8. 

 

A legislação no Brasil colônia possibilitava aos índios serem aldeados em suas 

próprias terras, que lhes eram reservadas a títulos de sesmarias. O reconhecimento 

jurídico previsto nas cartas régias deu origem ao instituto do indigenato, ou seja, 

reconhecendo o direito por nascimento aos índios às terras que ocupam ou 

ocuparam9. 

No período imperial é possível encontrar dispositivos do direito indigenista na 

Constituição de 1824, que adotaram algumas medidas favoráveis aos índios. Segundo 

Freitas Júnior (2010), por meio de lei, sancionada em 27 de outubro de 1831, foi 

determinado à libertação dois índios que se achavam em regime de servidão e, como 

forma de melhor resguardar os seus interesses, os índios foram equiparados aos 

órfãos e entregues à proteção dos respectivos juízes de órfãos10. 

No regulamento que tratava do regime de aldeamento, editado em 1845, ficou 

sob responsabilidade dos missionários religiosos a tarefa de catequizar e adaptar os 

índios ao convívio com a sociedade brasileira. 

 

A proposta legislativa do Império era notadamente integracionista. O índio era 

visto como um indivíduo pertencente a uma sociedade primitiva que 

precisava, para o próprio bem seu e melhor desenvolvimento do País, sair do 

estado de barbárie e se adaptar à cultura nacional. A concepção oficial de 

“índio” não permitia sequer a garantia de suas terras, enquanto propriedade 

coletiva do grupo indígena. Qualquer garantia à posse de terras dada aos 

índios seria somente mais uma estratégia de facilitar o processo civilizatório. 

Sendo a qualidade de índio apenas um status provisório a desaparecer com 

a sua integração à comunhão nacional, os aldeamentos se configuravam 

apenas como espaços necessários à colonização e não como habitats dos 

povos indígenas. Somente com a Lei n°. 601 de 18 de setembro de 1850 (“Lei 

de Terras”), as terras destinadas à colonização dos indígenas passaram ao 

usufruto exclusivo dos índios, tornando-se inalienáveis até que o Governo 

Imperial lhes concedesse o pleno gozo delas, quando assim permitisse o seu 

estado de civilização. Nota-se que a Lei n°. 601/1850 foi o primeiro diploma 

legal a referir-se em terra indígena como “inalienável” e de “usufruto 

exclusivo” dos índios, estabelecendo elementos que ainda hoje compõem a 

definição constitucional de terra indígena11. 

                                                           
8 AMADO, Luiz Henrique Eloy. Terra indígena e legislação indigenista no Brasil. Pag. 68. 
9 AMADO, Luiz Henrique Eloy. Terra indígena e legislação indigenista no Brasil. Pag. 69. 
10 AMADO, Luiz Henrique Eloy. Terra indígena e legislação indigenista no Brasil. Pag. 70. 
11 OLIVEIRA SOBRINHO, 1992, p.110, apud, FREITAS JÚNIOR, 2010, p. 28.   
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O marco jurídico-institucional que preparou a transição do modelo de 

monocultura exportador para um novo modelo econômico foi a Lei de Terras de 1850. 

Ela introduziu o sistema da propriedade privada das terras, ou seja, a terra passou ser 

mercadoria, portanto, as terras podiam ser compradas e vendidas. Até então, eram 

apenas objetos de concessão de uso – hereditário – por parte da Coroa àqueles 

capitalistas com recursos para implantar, nas fazendas, monoculturas voltadas à 

exportação. A característica principal desta lei foi a implantação no Brasil da 

propriedade privada, ou seja, a lei proporcionou juridicamente a transformação da 

terra (bem da natureza) em mercadoria, objeto de negócio. A segunda característica 

estabelecia que qualquer cidadão poderia se transformar em proprietário privado de 

terras12. 

No período imperial tal lei tratou de regulamentar a propriedade privada no 

território brasileiro e assegurou o direito territorial dos índios. Segundo Souza Filho 

(1998) era na verdade a reafirmação do indigenato, instituto do período colonial que 

reconhecia os índios como os primeiros e naturais senhores da terra13. Esta lei foi 

regulamentada pelo Decreto no 1.318, de 30 de janeiro de 1854, destacando-se os 

seguintes dispositivos: 

 

Art. 72. Serão reservadas as terras devolutas para colonização e aldeamento 

de indígenas, nos distritos onde existirem hordas selvagens. 

Art. 75. As terras reservadas para colonização de indígenas, e para elles 

distribuídas, são destinadas ao seu uso fructo; não poderão ser alienadas, 

enquanto o Governo Imperial, por acto especial, não lhes conceder pelo gozo 

dellas, por assim o permitir o seu estado de civilização. 

 

Com base nos artigos supracitados, conclui-se que: o artigo 75 determinou que 

as terras reservadas para os índios fossem destinadas ao seu usufruto, não há 

qualquer registro de salvaguardar aos Guaicuru e aos Aruak na borda do pantanal ou 

aos Guarani nos Campos de Vacaria o direito sobre as terras por eles habitadas14. 

No período republicano, com a promulgação da primeira Constituição da 

República de 1891, em seu Art. 64, foi-se transferido aos Estados-membros as 

terras devolutas situadas em seus territórios, e como já visto anteriormente, muitas 

terras indígenas foram consideradas devolutas nos períodos colonial e imperial, por 

                                                           
12 AMADO, Luiz Henrique Eloy. Terra indígena e legislação indigenista no Brasil. Pag. 71. 
13 AMADO, Luiz Henrique Eloy. Terra indígena e legislação indigenista no Brasil. Pag. 71. 
14 AMADO, Luiz Henrique Eloy. Terra indígena e legislação indigenista no Brasil. Pag. 72. 
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conseguinte, os estados passaram a se assenhorear das terras indígenas, a partir 

de então15. 

A Constituição de 1891 não mencionou os índios ou seus direitos territoriais, 

com isso, o Serviço de Proteção ao Índio – SPI não tinha poderes para reconhecer as 

terras indígenas. Porém, após esse período, as demais constituições, que sucederam 

essa primeira republicana, carregam dispositivos que reconhecem a posse dos índios 

sobre as terras por eles ocupadas16: 

 

Constituição Federal de 1934: 

Art. 129. Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem 

permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. 

. Constituição Federal de 1937: 

Art.154. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que achem 

localizados em caráter permanente, sendo-lhes, porem, vedada a alienação 

das mesmas. 

. Constituição Federal de 1946: 

Art. 216. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem 

permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem. 

.Constituição Federal de 1967 – Emenda Constitucional no 1 de 1969: 

Art. 198 - As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que 

a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando 

reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de 

todas as utilizadas 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. 

 

Fica evidente, portanto, as Constituições sucessoras se manifestaram sobre as 

terras indígenas com o intuito de resguardar a posse permanente e o usufruto 

exclusivo das riquezas que ali estão presentes. Porém, apenas na Constituição de 

1988 que o legislador se preocupou em considerar a terra indígena como instituto 

diferenciado do direito Civil, traçando os elementos conceituais que marcam a posse 

indígena. 

Do período republicano três instrumentos legais regulam o direito dos povos 

indígenas: Estatuto do Índio de 1973, a Constituição Federal de 1988 e a Convenção 

169 da Organização internacional do trabalho - OIT17. 

                                                           
15 AMADO, Luiz Henrique Eloy. Terra indígena e legislação indigenista no Brasil. Pag. 72. 
16 AMADO, Luiz Henrique Eloy. Terra indígena e legislação indigenista no Brasil. Pag. 73. 
17 AMADO, Luiz Henrique Eloy. Terra indígena e legislação indigenista no Brasil. Pag. 75. 
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Rompendo com a visão integracionista que orientava o relacionamento do 

Estado com os povos indígenas, a constituição, denominada cidadã, inovou trazendo 

um capítulo específico denominado “Dos Índios”. Ali estão dois artigos de fundamental 

importância para o movimento indígena e que vaticinam os princípios vetores do 

direito indigenista18. 

 

Art. 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. 

§ 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. § 2o - As terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 

permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios 

e dos lagos nelas existentes. 

§ 3o - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 

energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas 

só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas 

as comunidades afetadas ficando-lhes assegurada participação nos 

resultados da lavra, na forma da lei. 

§ 4o - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os 

direitos 

sobre elas, imprescritíveis. 

§ 5o - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad 

referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que 

ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após 

deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o 

retorno imediato logo que cesse o risco. 

§ 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 ações 

contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da 

ocupação de boa fé. 

§ 7o - Não se aplica às terras indígenas o disposto no Art. 174, §§ 3o e 4o. 

 

Art. 232 - Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas 

para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o 

Ministério Público em todos os atos do processo. 

                                                           
18 AMADO, Luiz Henrique Eloy. Terra indígena e legislação indigenista no Brasil. Pag. 78. 
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O caput do Art. 231 reconhece aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições. Desta maneira, a constituição extermina a visão 

integracionista que antes perdurava. Porém, nota-se que o estatuto do índio de 1973 

indica em seu Artigo 1º, que possui como propósito “integrar, progressiva e 

harmoniosamente, à comunhão nacional”. Se antes a política era integrar a comunhão 

nacional, agora a Constituição de 1988 reconhece o direito de ser diferente. O índio, 

portanto, tem o direito de ser índio como ele desejar, seja na aldeia ou na cidade. Com 

isso, possui o direito de preservar sua cultura, sua língua e manter suas crenças e 

tradições. Enfim, não precisará deixar de ser índio para ser integrado a sociedade 

nacional, visto que ele já tem sua própria sociedade com organização própria19. 

A segunda parte do Artigo 231 acolhe “os direitos originários sobre as terras 

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

respeitar todos os seus bens”.  

Ademais, a atual constituição inovou sobre os requisitos para definição de terra 

indígena, pois se antes era colocado como requisito a “imemorialidade”, o caput do 

Artigo 231 trouxe como requisito fundamental a “tradicionalidade”. Logo, os povos 

indígenas têm direito sobre seus territórios tradicionais, confirmando tal fato, a própria 

constituição no §1o do mesmo artigo traçou o conceito de tradicionalidade, ou seja, a 

terra indígena não é invenção da FUNAI ou de antropólogos como dizem alguns 

pensadores, mas decorre da própria quadra constitucional, tendo os seus parâmetros 

vinculados à ela20. 

Segundo o texto constitucional, a terra tradicional ocupada são: (i) as habitadas 

em caráter permanente; (ii) as utilizadas para suas atividades produtivas; (iii) as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar; 

(iv); (v) as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 

costumes e tradições. 

Fica evidente, portanto, que as atuais reservas indígenas estão bem longe do 

que traçou a Constituição de 1988, devido ao fato da terra indígena reservada ser 

diferente de terra indígena demarcada, razão pela qual todas as reservas indígenas 

deverão ser demarcadas de acordo com as lentes constitucionais de 1988. 

                                                           
19 AMADO, Luiz Henrique Eloy. Terra indígena e legislação indigenista no Brasil. Pag. 80. 
20 AMADO, Luiz Henrique Eloy. Terra indígena e legislação indigenista no Brasil. Pag. 81. 
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           Por fim, é notório que o Artigo 231 da CRFB/88 possui clareza solar, 

consequentemente, devem tais direitos serem protegidos e aplicados em absoluto, 

com isso, o direito dos povos indígenas não sofre mitigação, a exemplo de outros 

ramos do direito brasileiro. 

 

CAPÍTULO 2 - RELATÓRIO FIGUEIREDO  
 

Após cerca de 45 anos desaparecido, o Relatório Figueiredo, que tinha como 

objetivo de investigar matanças de comunidades inteiras, torturas e crueldades 

praticadas contra indígenas em todo o país — principalmente por latifundiários e 

funcionários do extinto Serviço de Proteção ao Índio (SPI)21 —, ressurgiu quase intacto 

em abril de 2013. Acreditava-se que ele havia sido eliminado em um incêndio no 

Ministério da Agricultura, porém, acabou sendo encontrado no Museu do Índio, no Rio 

de Janeiro, com mais de 7 mil páginas preservadas e contendo 29 dos 30 capítulos 

originais. 

           Entre denúncias de caçadas humanas promovidas com metralhadoras e 

dinamites atiradas de aviões, inoculações propositais de varíola em povoados 

isolados e doações de açúcar misturado a estricnina – um veneno –, o texto, redigido 

pelo então procurador Jader de Figueiredo Correia, deve ser analisado pela Comissão 

da Verdade, que apura violações de direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988.22 

          A investigação, realizada em plena ditadura, foi requerida pelo então ministro 

do Interior, Albuquerque Lima, em 1967, tendo como resultado uma expedição que 

percorreu mais de 16 mil quilômetros, entrevistou dezenas de agentes do SPI e visitou 

mais de 130 postos indígenas. Tal órgão criado em 1910, quando várias frentes de 

expansão avançavam para o interior do país, ficando ligado, portanto, ao Ministério 

do Interior e funcionando até 1967, quando foi substituído pela Fundação Nacional do 

Índio (Funai). 

  Os únicos registros do relatório disponíveis eram os presentes em reportagens 

publicadas na época de sua conclusão, quando houve uma entrevista coletiva no 

Ministério do Interior, em março de 1968, para detalhar o que fora constatado por 

Jader e sua equipe. 

                                                           
21Ministério Público Federal. (s.d.). Fonte: mpf.mp.br 
22 Ministério Público Federal. (s.d.). Fonte: mpf.mp.br. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-
registro-militar/relatorio-figueiredo 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/relatorio-figueiredo
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/relatorio-figueiredo
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/relatorio-figueiredo
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Para que haja clareza no entendimento das arbitrariedades cometidas perante 

às comunidades indígenas, abaixo alguns trechos transcritos diretamente do 

Relatório23: 

 

‘’O índio, razão de ser do SPI, tornou-se vítima de verdadeiros celerados, que 

lhe impuseram um regime de escravidão e lhe negaram um mínimo de 

condições de vida compatível com a dignidade da pessoa humana. ‘’ 

‘’Outras vezes, porém, o desabusado não se preocupava com o lado formal 

da questão e- êle próprio-submetia a vítima às sevícias, conforme sua ira no 

momento. 

Reafirmamos que parece inverossímel haver homens, ditos civilizados, que 

friamente possam agir de modo tão bárbaro. 

Nem o sexo feminino fugiu de flagelar o índio. Muitas / funcionários e espôsas 

de Chefes tornaram-se tristemente famosas pelos maus tratos e pela 

desumanidade, podendo-se garantir que os atos mais abjetos e humilhantes 

forma praticados por ordens feminas.’’ 

 

Logo, é possível enxergar de maneira clara o quanto os povos indígenas 

sofreram desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil e o quanto a aplicabilidade 

jurisdicional é necessária para eles. 

 

CAPÍTULO 3 - A DEMARCAÇÃO DE TERRAS NO BRASIL 
 

No sistema jurídico brasileiro a terra indígena é propriedade da União, porém 

ficando a posse destinada aos índios, a quem caberá o usufruto exclusivo das 

riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Nesse sentido, o ordenamento 

jurídico nacional reconhece o direito originário sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam.  

Esta solução jurídica encontrada tem coerência com o sistema, mas esconde a 

realidade de um direito muito mais profundo dos povos, que é o direito ao território. O 

território não pode se confundir com o conceito de propriedade de terra, tipicamente 

civilista; o território é jurisdição sobre um espaço demográfico, a propriedade é um 

direito individual garantido pela jurisdição24.  

A terra indígena, portanto, está indisponível ao poder público, por conseguinte, 

não podendo ser utilizada pelo o mesmo, sendo proibido o uso comum do povo 

                                                           
23 Relatório Figueiredo. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-
atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/docs-
1/relatorio-figueiredo/relatorio-figueiredo.pdf 
24 FILHO, C. F. M. D. S. O RENASCER DOS POVOS INDÍGENAS PARA O DIREITO. Pag. 122. 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/docs-1/relatorio-figueiredo/relatorio-figueiredo.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/docs-1/relatorio-figueiredo/relatorio-figueiredo.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/docs-1/relatorio-figueiredo/relatorio-figueiredo.pdf
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brasileiro. Nesse sentido, apenas o próprio indígena poderá usar a terra, com base 

nos seus costumes e tradições. Contudo, a terra não será particular, exclusiva da 

comunidade indígena, consequentemente, não se enquadrando no conceito 

dogmático de propriedade. 

Para tomar conhecimento sobre o que seria ou não terra indígena, a CRFB/88 

criou a demarcação de terras no território brasileiro, sendo um instrumento para 

proteção física da terra. Portanto, a demarcação é ato secundário para a certificação 

das terras indígenas25 pois diferentemente das terras devolutas que necessitam de 

demarcação pelo processo discriminatório, as terras indígenas já estão separadas, 

ainda que suas fronteiras não sejam conhecidas pelo homem branco.  

O índio conhece os limites do seu território, ele já está acostumado e sabe quais 

são os locais onde ele pode conseguir sua comida, suas plantas medicinais, sua água 

para beber, cozinhar e banhar-se e também o lugar que é perigoso para ele, logo, não 

deve ir. Na teoria, a lei determina que sejam demarcados esses territórios usufruídos 

pelos indígenas, porém, na prática, a demarcação não ocorre com base no sentimento 

indígena sobre a terra e, somado a isso, a terra sofre grandes conflitos com os 

interesses em madeira, minério, combustíveis fosseis, linhas de transporte e etc. 

Por fim, o Brasil, as Terras Indígenas a serem administrativamente demarcadas 

pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) devem seguir os procedimentos previstos 

no Decreto 1775/1996, é o que diz Terras indígenas no Brasil: 

 

Fase O que acontece? 

1. Estudos de identificação A Funai nomeia um antropólogo para elaborar 

estudo antropológico e coordenar os trabalhos 

do grupo técnico especializado que fará a 

identificação da TI em questão. 

2. Aprovação da Funai  

O relatório do estudo antropológico deve ser 

aprovado pela presidência da Funai, que, no 

prazo de 15 dias, fará com que ele seja 

publicado. 

 

                                                           
25 FILHO, C. F. M. D. S. O RENASCER DOS POVOS INDÍGENAS PARA O DIREITO. Pag. 149. 
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3. Contestações As partes interessadas terão um prazo de até 

90 dias após a publicação do relatório para se 

manifestar. 

4. Declaração dos limites  

O Ministro da Justiça terá 30 dias para declarar 

os limites da área e determinar sua demarcação 

física, ou desaprovar a identificação. 

 

5. Demarcação física Declarados os limites da área, a Funai promove 

a demarcação física. 

6. Homologação O procedimento de demarcação deve, por fim, 

ser submetido à presidência da República para 

homologação por decreto. 

7. Registro A terra demarcada e homologada será, em até 

30 dias após a homologação, registrada no 

cartório de imóveis da comarca correspondente 

e na Secretaria de Patrimônio da União (SPU). 

 

 

CAPÍTULO 4 - O CASO DA RAPOSA DA SERRA DO SOL 
 

Primeiramente, antes de adentrar no julgamento processual e seus efeitos, vale 

expor um pouco sobre o motivo do conflito. A faixa territorial requerida já era objeto 

batalha durante a década 1970 pelos povos originários e os produtores de arroz. 

Porém, foi em 1998 que se criou a Portaria do Ministério Público, na qual assegurou-

se a demarcação das terras conflituosas e assegurou aos índios a posse permanente, 

isto durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, foi durante o governo 

do presidente Luís Inácio Lula da Silva, que houve a homologação definitiva dessa 

Portaria, em 2005. 

Contudo, a bancada ruralista do congresso não aceitou facilmente essa 

definição e, com base em suas convicções, alguns Deputados e Senadores de 

Roraima, além do governador da época, José de Anchieta Júnior (PSDB), buscaram 

através do meio jurídico pertinente, uma medida para derrubar a medida, mas foram 

derrotados no Supremo Tribunal Federal. 

Vale ressaltar, que o período marcado entre a homologação do território 

indígena e o acórdão proferido perante o Supremo Tribunal Federal- 2005/2009-, foi-
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se definido por diversos conflitos entre os índios e os agricultores locais, em especial 

os arrozeiros, que exigiam a frequente intermediação do Judiciário, do Executivo 

federal, da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança e de organismos 

internacionais. 

O início do julgamento perante ao Supremo Tribunal Federal foi na data de 27 

de agosto de 2008, quando o Relator do caso- o Ministro Carlos Ayres Britto- votou 

pela demarcação contínua da área. Seguiu-se a votação, porém, a mesma foi 

interrompida por um pedido de vista do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Em 

dezembro do mesmo ano, os Ministros voltaram a decidir sobre o caso, quando então 

mais sete Ministros se colocaram a favor da demarcação contínua, entre eles, 

Menezes Direito, que havia pedido vistas no momento anterior. Porém, como nem 

tudo são flores, a sessão foi mais uma vez interrompida, desta vez por um pedido de 

vista do Ministro Marco Aurélio Mello. Enfim, voltou-se a votação sobre a demarcação 

e, para a surpresa de todos, o Ministro Marco Aurélio votou pela anulação do processo 

administrativo de demarcação. 

Diante disso, o Supremo Tribunal Federal decidiu quase por unanimidade pela 

demarcação contínua da área de 1,7 milhão de hectares da reserva indígena Raposa 

Serra do Sol, em Roraima. Na votação realizada, conforme observado anteriormente, 

dez dos onze Ministros do Supremo votaram pela demarcação contínua da reserva, 

da maneira originária de como foi homologada pelo decreto do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, em 2005. 

É importante ter em mente, que além da demarcação da Terra Raposa Serra 

do Sol, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a partir do julgamento, com base em 

19 condições26, que as futuras demarcações e ocupações de terras indígenas deverão 

seguir o que segue:  

 

1 – O usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras 

indígenas pode ser relativizado sempre que houver como dispõe o artigo 231 

(parágrafo 6º, da Constituição Federal) o relevante interesse público da União 

na forma de Lei Complementar; 

2 -  O usufruto dos índios não abrange o aproveitamento de recursos hídricos 

e potenciais energéticos, que dependerá sempre da autorização do 

Congresso Nacional; 

                                                           
26 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. EMENTA: AÇÃO POPULAR. DEMARCAÇÃO DA TERRA 
INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL. Petição 3.388 Roraima. Rel. Min. Ayres Britto. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630133 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630133
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3 - O usufruto dos índios não abrange a pesquisa e a lavra das riquezas 

minerais, que dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional, 

assegurando aos índios participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

4 – O usufruto dos índios não abrange a garimpagem nem a faiscação, 

devendo se for o caso, ser obtida a permissão da lavra garimpeira; 

5 - O usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da Política de Defesa 

Nacional. A instalação de bases, unidades e postos militares e demais 

intervenções militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração 

de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas 

de cunho estratégico a critério dos órgãos competentes (o Ministério da 

Defesa, o Conselho de Defesa Nacional) serão implementados 

independentemente de consulta a comunidades indígenas envolvidas e à 

Funai; 

6 – A atuação das Forças Armadas da Polícia Federal na área indígena, no 

âmbito de suas atribuições, fica garantida e se dará independentemente de 

consulta a comunidades indígenas envolvidas e à Funai; 

7 – O usufruto dos índios não impede a instalação pela União Federal de 

equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, 

além de construções necessárias à prestação de serviços públicos pela 

União, especialmente os de saúde e de educação; 

8 – O usufruto dos índios na área afetada por unidades de conservação fica 

sob a responsabilidade imediata do Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade; 

9 - O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade responderá 

pela administração da área de unidade de conservação, também afetada pela 

terra indígena, com a participação das comunidades indígenas da área, que 

deverão ser ouvidas, levando em conta os usos, as tradições e costumes dos 

indígenas, podendo, para tanto, contar com a consultoria da Funai; 

10 - O trânsito de visitantes e pesquisadores não-índios deve ser admitido na 

área afetada à unidade de conservação nos horários e condições estipulados 

pelo Instituto Chico Mendes; 

11 – Deve ser admitido o ingresso, o trânsito, a permanência de não-índios 

no restante da área da terra indígena, observadas as condições 

estabelecidas pela Funai; 

12 – O ingresso, trânsito e a permanência de não-índios não pode ser objeto 

de cobrança de quaisquer tarifas ou quantias de qualquer natureza por parte 

das comunidades indígenas; 

13 – A cobrança de tarifas ou quantias de qualquer natureza também não 

poderá incidir ou ser exigida em troca da utilização das estradas, 

equipamentos públicos, linhas de transmissão de energia ou de quaisquer 

outros equipamentos e instalações colocadas a serviço do público tenham 

sido excluídos expressamente da homologação ou não; 

14 - As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de 

qualquer ato ou negócio jurídico, que restrinja o pleno exercício do usufruto e 

da posse direta pela comunidade indígena; 

15 – É vedada, nas terras indígenas, qualquer pessoa estranha aos grupos 

tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutas, 

assim como de atividade agropecuária extrativa; 

16 - As terras sob ocupação e posse dos grupos e comunidades indígenas, o 

usufruto exclusivo das riquezas naturais e das utilidades existentes nas terras 

ocupadas, observado o disposto no artigo 49, XVI, e 231, parágrafo 3º, da 

Constituição da República, bem como a renda indígena, gozam de 
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plena imunidade tributária, não cabendo a cobrança de quaisquer impostos 

taxas ou contribuições sobre uns e outros; 

17 – É vedada a ampliação da terra indígena já demarcada; 

18 – Os direitos dos índios relacionados as suas terras são imprescritíveis e 

estas são inalienáveis e indisponíveis. 

19 – É assegurada a efetiva participação dos entes federativos em todas as 

etapas do processo de demarcação. 

 

As salvaguardas que mais causaram polêmica foram as de proibição de ampliar 

a área demarcada e a de escolher a promulgação da Constituição como marco 

temporal para declarar um pedaço de terra como indígena. 

Nos embargos de declaração, opostos por sete das partes interessadas no 

processo, o Supremo foi acusado de legislar. Ao fazer as salvaguardas, o tribunal 

criou normas de conduta abstratas, invadindo a competência do Congresso para criar 

leis, afirmaram os embargantes. 

Por isso, o ministro Barroso explicou que aquelas condicionantes só se 

aplicavam ao caso concreto da Raposa Serra do Sul, e não eram regras para 

processos de demarcação de terras indígenas27. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMARCAÇÃO DA 

TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL. 1. Embargos de declaração 

opostos pelo autor, por assistentes, pelo Ministério Público, pelas 

comunidades indígenas, pelo Estado de Roraima e por terceiros. Recursos 

inadmitidos, desprovidos, ou parcialmente providos para fins de mero 

esclarecimento, sem efeitos modificativos.  

1. Com o trânsito em julgado do acórdão embargado, todos os processos 

relacionados à Terra Indígena Raposa Serra do Sol deverão adotar as 

seguintes premissas como necessárias: (i) são válidos a Portaria/MJ nº 

534/2005 e o Decreto Presidencial de 15.04.2005, observadas as condições 

previstas no acórdão; e (ii) a caracterização da área como terra indígena, para 

os fins dos arts. 20, XI, e 231, da Constituição torna insubsistentes eventuais 

pretensões possessórias ou dominiais de particulares, salvo no tocante à 

indenização por benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé (CF/88, art. 

231, § 6º). 

3. As chamadas condições ou condicionantes foram consideradas 

pressupostos para o reconhecimento da validade da demarcação efetuada. 

Não apenas por decorrerem, em essência, da própria Constituição, mas 

também pela necessidade de se explicitarem as diretrizes básicas para o 

exercício do usufruto indígena, de modo a solucionar de forma efetiva as 

graves controvérsias existentes na região. Nesse sentido, as condições 

                                                           
27 Canário, P. EFEITO VINCULANTE. Decisão do STF sobre Raposa Serra do Sol vale para toda a 

administração, diz governo. Revista Consultor Jurídico, 20 de julho de 2017, 17h48. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2017-jul-20/decisao-raposa-serra-sol-vale-toda-administracao 

 

https://www.conjur.com.br/2017-jul-20/decisao-raposa-serra-sol-vale-toda-administracao
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integram o objeto do que foi decidido e fazem coisa julgada material. Isso 

significa que a sua incidência na Reserva da Raposa Serra do Sol não poderá 

ser objeto de questionamento em eventuais novos processos. 

 4. A decisão proferida em ação popular é desprovida de força vinculante, em 

sentido técnico. Nesses termos, os fundamentos adotados pela Corte não se 

estendem, de forma automática, a outros processos em que se discuta 

matéria similar. Sem prejuízo disso, o acórdão embargado ostenta a força 

moral e persuasiva de uma decisão da mais alta Corte do País, do que 

decorre um elevado ônus argumentativo nos casos em se cogite da 

superação de suas razões.  

A C Ó R D Ã O 

 Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro 

Joaquim Barbosa, na conformidade da ata de julgamento e das notas 

taquigráficas, em: 

(i) por unanimidade, não conhecer dos embargos de declaração opostos por 

Ação Integralista Brasileira, Movimento Integralista Brasileiro e Anésio de 

Lara Campos Júnior, nos termos do voto do Relator;  

(ii) por unanimidade, negar provimento aos embargos opostos por Lawrence 

Manly Harte e outros e pelo Estado de Roraima, nos termos do voto do 

Relator; 

(iii) por maioria, dar parcial provimento, sem efeitos modificativos, aos 

embargos de declaração opostos pelo Senador Francisco Mozarildo de Melo 

Cavalcanti, pela Procuradoria-Geral da República e pelas Comunidades 

Indígenas, apenas para prestar os esclarecimentos expressos na Ementa, 

nos termos do voto do Relator. Quanto aos embargos opostos pelo Senador 

Mozarildo Cavalcanti, ficou vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio que lhes 

dava provimento em maior extensão. Quanto aos embargos da Procuradoria-

Geral da República, ficaram vencidos os Senhores Ministros Marco Aurélio e 

Joaquim Barbosa (Presidente), que lhe davam provimento com efeitos 

modificativos; 

(iv) por unanimidade, delegar ao Relator a incumbência de dirigir um ofício, 

em nome da Corte, ao Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 

cumprimentando-o pela dedicação e pelo excelente trabalho desenvolvido na 

supervisão judicial sobre a execução da Portaria e do Decreto que 

demarcaram a Terra Indígena Raposa Serra do Sol; e  

(v) por unanimidade, declarar exaurida a competência originária deste 

Tribunal para julgar processos relacionados à referida Terra Indígena, quando 

do trânsito em julgado deste acórdão. 

O presidente Michel Temer aprovou parecer da Advocacia-Geral da União que 

manda a União seguir a decisão do STF. Portanto, a decisão do Supremo Tribunal 

Federal sobre a terra indígena Raposa Serra do Sol deve ser seguida em todos os 

processos de demarcação de terra indígena pelo governo federal, logo, as 

“salvaguardas institucionais” estabelecidas pelo Supremo para o caso da Raposa 

Serra do Sol valem para todos os processos de demarcação de terras indígenas. Entre 

as salvaguardas estão a definição de que só são terras indígenas as ocupadas por 

índios na data da promulgação da Constituição, a proibição de expandir as áreas 

https://www.conjur.com.br/dl/parecer-agu-raposa-serra-sol.pdf
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630133
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demarcadas e a determinação de que os direitos dos povos indígenas não se 

sobrepõem a questões de segurança nacional28. 

O atual presidente da república, Jair Bolsonaro- eleito em 2018-, é inimigo 

declarado dos índios e da reserva Raposa Serra do Sol. Marcado por seus discursos 

xenofóbicos e extremista, foi protagonista de um caso durante uma audiência pública 

para discutir se a demarcação dessa região deveria ser contínua ou não, em maio de 

2008. Na ocasião, Jecinaldo Sateré Maué- da Coordenação das Organizações 

Indígenas da Amazônia Brasileira- atirou um copo de água na direção de Jair 

Bolsonaro, o mesmo- que na época era deputado federal- criticou o indígena e 

afirmou: "esse é o índio que vem falar aqui de reserva indígena. Ele devia ir comer um 

capim ali fora para manter as suas origens". Em dezembro do ano passado, já eleito 

presidente, expressou seu apoio à exploração da Raposa Serra do Sol, o que é 

inconstitucional29. 

 

CAPÍTULO 5- O DESMATAMENTO NO ATUAL GOVERNO 
 

Primeiramente, vale ressaltar, que Brasil é o país com mais desmatamento de 

florestas primárias no mundo, os dados são do Global Forest Watch, de 2018, 

atualizado pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, conforme o jornal 

BBC BRASIL30.  

                                                           
28 Canário, P. EFEITO VINCULANTE. Decisão do STF sobre Raposa Serra do Sol vale para toda a 
administração, diz governo. Revista Consultor Jurídico, 20 de julho de 2017, 17h48. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2017-jul-20/decisao-raposa-serra-sol-vale-toda-administracao 
29 Alonso, A. Há 10 anos, STF confirmou homologação da reserva Raposa Serra do Sol. 19 de março 
de 2019. Disponível em: https://fpabramo.org.br/2019/03/19/ha-10-anos-stf-manteve-reserva-indigena-
raposa-serra-do-sol/ 
30 McGrath, M. Brasil liderou desmatamento de florestas primárias no mundo em 2018, mostra relatório. 
Revista BBC NEWS BRASIL, 25 de abril de 2019. Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-48046107 

https://www.conjur.com.br/2017-jul-20/decisao-raposa-serra-sol-vale-toda-administracao
https://fpabramo.org.br/2019/03/19/ha-10-anos-stf-manteve-reserva-indigena-raposa-serra-do-sol/
https://fpabramo.org.br/2019/03/19/ha-10-anos-stf-manteve-reserva-indigena-raposa-serra-do-sol/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-48046107
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Ademais, os constantes ataques do atual presidente da república, Jair 

Bolsonaro, às políticas ambientais, aos ambientalistas e aos órgãos de fiscalização 

estimularam fazendeiros da região amazônica a promoverem o chamado “dia do 

fogo”31, no sudoeste do Pará, deixando várias cidades cobertas por densas nuvens 

de fumaça, devido às chamas colocadas nas florestas pelos fazendeiros que, segundo 

o jornal local Folha do Progresso, pretendiam chamar a atenção do governo. 

“Precisamos mostrar para o presidente que queremos trabalhar e único jeito é 

derrubando. E para formar e limpar nossas pastagens, é com fogo”, afirmou ao jornal 

um dos organizadores da manifestação. 

Diante disso, o aumento do número de queimadas na área da Amazônia em 

agosto deste ano foi 29,5% superior ao do mesmo período do ano passado, 

segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)32. A 

área desmatada na Amazônia foi de 9.762 km² (entre agosto de 2018 e julho de 2019), 

já o período anterior (agosto de 2017 a julho de 2018) teve 7.536 km² de área 

desmatada. 

A relação entre queimadas e o desmatamento não é nova. As queimadas são 

uma prática primitiva de limpar terras desmatadas para torná-las agricultáveis. Ambas 

                                                           
31 Soares, J. P.. Estimulados por Bolsonaro, fazendeiros promovem "dia do fogo" na Amazônia. Brasil 
de Fato, São Paulo (SP), 15 de Agosto de 2019 às 12:56. Disponível em: 
https://www.brasildefato.com.br/2019/08/15/estimulados-por-bolsonaro-fazendeiros-promovem-dia-do-
fogo-na-amazonia/ 
32 Casemiro, P. Desmatamento na Amazônia cresce quase 30% entre agosto de 2018 e julho de 2019, 
diz Inpe. Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/18/desmatamento-na-
amazonia-cresce-entre-agosto-de-2018-e-julho-de-2019-diz-inpe.ghtml 

 

http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/aq1km/
https://www.brasildefato.com.br/2019/08/15/estimulados-por-bolsonaro-fazendeiros-promovem-dia-do-fogo-na-amazonia/
https://www.brasildefato.com.br/2019/08/15/estimulados-por-bolsonaro-fazendeiros-promovem-dia-do-fogo-na-amazonia/
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/18/desmatamento-na-amazonia-cresce-entre-agosto-de-2018-e-julho-de-2019-diz-inpe.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/18/desmatamento-na-amazonia-cresce-entre-agosto-de-2018-e-julho-de-2019-diz-inpe.ghtml
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— queimadas e desmatamento — práticas bem conhecidas na dinâmica da agricultura 

extensiva do agronegócio. 

Em agosto desse ano foram divulgadas mundialmente, por meio da televisão e 

internet, imagens e vídeos dos incêndios que se alastraram pela Amazônia, tornando-

se uma grande preocupação mundial. As diversas imagens das chamas que 

consumiam partes do território amazônico, intensificadas no mês de agosto, retratam 

um cenário desolador, milhares de animais e plantas foram mortos, viraram cinzas, as 

imagens chocavam o mundo inteiro. Consequentemente, devido à extensão das 

queimadas, os danos à fauna e flora locais são de imensa gravidade.  

É notório, que as queimadas prejudicam todo o ecossistema, porque o sistema 

vive em equilíbrio. Com isso, quando há a destruição da flora, por conseguinte, há 

também a destruição da fauna. Como exemplo, quando há uma queimada em grande 

escala, as espécies que não morrem de imediato podem sofrer ferimentos 

incapacitantes ou letais, devido ao efeito da carbonização. Infelizmente, a grande 

maioria das atividades que deixam um rastro de desmatamento e fogo na Amazônia 

é voltada para a pecuária e agricultura extensiva. 

É importante ressaltar, que os impactos no ecossistema são inúmeros, porém 

devemos levar mais atenção em dois que são considerados como os principais: (i) a 

mudança no ciclo das chuvas; (ii) a mudança no clima do mundo. Tal consideração é 

de suma importância, pois a floresta funciona como uma bomba de água que abastece 

a atmosfera com o vapor d’agua, que formará as nuvens e consequentemente as 

chuvas. Contudo, como é sabido, mas pouco pensado por parte dos agricultores, a 

desregulação das chuvas influenciará diretamente o próprio agronegócio, ainda mais 

num país como o Brasil, onde há uma agricultura que depende quase basicamente da 

chuva, que é ‘’produzida’’ pela a floresta amazônica. 

Ademais, os índios desenvolveram há milénios maneiras harmônicas de se 

relacionarem com a natureza, no qual grande parte da floresta amazônica é fruto de 

seu modo de se relacionar com a natureza, maneira essa que é totalmente 

sustentável. 

Hoje em dia, cerca de 60% da população indígena brasileira vive em suas 

aldeias extraindo os subsídios para a sua sobrevivência e, indiretamente, atuando 
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como protetor do meio ambiente33, garantindo com isso, a preservação da 

biodiversidade por meio de reflorestamentos e agroecologia, por exemplo. 

Infelizmente, a quantidade de incêndios em territórios indígenas no Brasil 

disparou entre os meses de janeiro e agosto de 2019, em comparação com o mesmo 

período do ano passado. O aumento registrado foi de 88%, segundo levantamento 

realizado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi)34. 

As queimadas na Floresta Amazônica, como afirmam especialistas, não são 

naturais e estão relacionadas ao desmonte de políticas ambientais pelo governo e ao 

discurso antiambientalista do presidente Jair Bolsonaro35. Porém, o atual presidente 

insiste em afirmar ao contrário, conforme abaixo: 

 

‘’Você não vai acabar com o desmatamento nem com queimadas, é cultural.’36’ 

 

O secretário-executivo do Cimi, Cleber César Buzatto, diz que os dados são 

muito preocupantes e refletem os interesses de grupos econômicos em relação à 

exploração das áreas37. 

 

“O alcance e a extensão do que vem ocorrendo são indicativos muito fortes 

de que as queimadas são provocadas por ação humana, por grupos 

econômicos que têm interesse nas terras indígenas, seja para exploração 

agropecuária, agropastoril ou mineral”38. 

 

Além disso, ressaltou sobre as ações do governo. 

                                                           
33 Soares, J. P. Na contramão do agronegócio, terras indígenas lideram preservação e 

reflorestamentos. Brasil de Fato, São Paulo (SP), 26 de Agosto de 2019 às 20:38. Disponível em: 

https://www.brasildefato.com.br/2019/08/26/na-contramao-do-agronegocio-terras-indigenas-lideram-

preservacao-e-reflorestamentos/ 
34 Marques, G. Queimadas em terras indígenas aumentam 88% em 2019. Brasil de Fato, São Paulo 

(SP), 11 de Setembro de 2019 às 17:15. Disponível em: 

https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/ 
35 Marques, G. Queimadas em terras indígenas aumentam 88% em 2019. Brasil de Fato, São Paulo 
(SP), 11 de Setembro de 2019 às 17:15. Disponível em: 
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/ 
36 Mazui, G. ‘Você não vai acabar com desmatamento nem com queimadas, é cultural’, diz Bolsonaro. 
Brasília 
20/11/2019 09h04 . Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/20/voce-nao-vai-
acabar-com-desmatamento-nem-com-queimadas-e-cultural-diz-bolsonaro.ghtml 

 
37 Marques, G. Queimadas em terras indígenas aumentam 88% em 2019. Brasil de Fato, São Paulo 
(SP), 11 de Setembro de 2019 às 17:15. Disponível em: 
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/ 
38 Marques, G. Queimadas em terras indígenas aumentam 88% em 2019. Brasil de Fato, São Paulo 
(SP), 11 de Setembro de 2019 às 17:15. Disponível em: 
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/ 

https://conselhoindigenistamissionario.carto.com/builder/4fbe1058-39e8-4d12-bc88-12bbdd0a0bff/embed
https://conselhoindigenistamissionario.carto.com/builder/4fbe1058-39e8-4d12-bc88-12bbdd0a0bff/embed
https://www.brasildefato.com.br/2019/08/28/queimadas-na-amazonia-nao-sao-naturais-e-tem-impacto-global-afirma-pesquisador/
https://www.brasildefato.com.br/2019/08/28/queimadas-na-amazonia-nao-sao-naturais-e-tem-impacto-global-afirma-pesquisador/
https://www.brasildefato.com.br/2019/08/26/na-contramao-do-agronegocio-terras-indigenas-lideram-preservacao-e-reflorestamentos/
https://www.brasildefato.com.br/2019/08/26/na-contramao-do-agronegocio-terras-indigenas-lideram-preservacao-e-reflorestamentos/
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/20/voce-nao-vai-acabar-com-desmatamento-nem-com-queimadas-e-cultural-diz-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/20/voce-nao-vai-acabar-com-desmatamento-nem-com-queimadas-e-cultural-diz-bolsonaro.ghtml
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/
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 “Sabemos também que há muito interesse do capital internacional e um 

conluio com o governo federal em relação a essa perspectiva da exploração 

das terras indígenas para fins comerciais, retirando desses povos o direito de 

usufruto exclusivo”39. 

 

Aliado a interesses econômicos, Buzatto acrescenta que o desmonte de órgãos 

de fiscalização ambiental e de proteção aos territórios indígenas também são fatores 

que colaboram com o aumento dos índices de incêndios nas reservas40.  

 

“[A situação] também é consequência de ações administrativas de 

estrangulamento dos órgãos ambientais e do próprio órgão indigenista, que 

estão sem nenhuma capacidade operacional e amordaçados politicamente, 

ao ponto que suas responsabilidades institucionais e constitucionais de 

defesa e proteção desses territórios não estão sendo cumpridas”41. 

Além do aumento do número total de focos, a quantidade de territórios atingidos 

também aumentou, passando de 231 terras indígenas, em 2018, para 274, em 2019 

– um aumento de 18,6%. As reservas estão localizadas em oito estados: Amazonas, 

Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Roraima e Tocantins42. 

Enfim, o presidente Jair Bolsonaro se negou a comentar sobre o aumento de 

29,5% do desmatamento na Amazônia, maior taxa desde 2008. Além de dizer que as 

perguntas sobre estes dados não devem ser feitas a ele, mas ao ministro do Meio 

Ambiente, Ricardo Salles. 

 

CAPÍTULO 6- A RUPTURA COM O IDEAL ROMÂNTICO DO ÍNDIO 

 

Este capítulo é um dos mais importantes de todo esse trabalho, pois nele serão 

abordados pontos que talvez grande parte da população não possui conhecimento 

                                                           
39 Marques, G. Queimadas em terras indígenas aumentam 88% em 2019. Brasil de Fato, São Paulo 
(SP), 11 de Setembro de 2019 às 17:15. Disponível em: 
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/ 
40 Marques, G. Queimadas em terras indígenas aumentam 88% em 2019. Brasil de Fato, São Paulo 
(SP), 11 de Setembro de 2019 às 17:15. Disponível em: 
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/ 
41 Marques, G. Queimadas em terras indígenas aumentam 88% em 2019. Brasil de Fato, São Paulo 
(SP), 11 de Setembro de 2019 às 17:15. Disponível em: 
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/ 
42 Marques, G. Queimadas em terras indígenas aumentam 88% em 2019. Brasil de Fato, São Paulo 
(SP), 11 de Setembro de 2019 às 17:15. Disponível em: 
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/ 

https://www.brasildefato.com.br/2019/05/08/de-itamar-a-temer-ex-ministros-do-meio-ambiente-se-unem-contra-atual-gestao-da-pasta/
https://www.brasildefato.com.br/2019/05/08/de-itamar-a-temer-ex-ministros-do-meio-ambiente-se-unem-contra-atual-gestao-da-pasta/
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/
https://www.brasildefato.com.br/2019/09/11/queimadas-em-terras-indigenas-aumentam-88-em-2019/
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sobre- que é a realidade de um indígena-, e sendo de acesso difícil a obtenção de tais 

informações. 

Para deixar esse capítulo com a profundidade e clareza necessárias, conversei 

com o Hilas Khouri, profissional de desenvolvimento na aldeia Ni Yushibu (Altamira)- 

Rio Baixo Taraucá/Acre, Nação Huni Kuin; e participante do grupo de Guardiães Huni 

Kuin no Rio de Janeiro. 

Para iniciar, perguntei como ele havia ingressado nesse projeto da aldeia Ni 

Yushibu e qual era a sua função. Respondeu-me que iniciou de maneira muito direta 

e simples, que não foi através de uma outra pessoa. Ele fez amizade com o Txana Ixã 

(Pajé da Tribo Huni Kuin) num festival, em 2012, na Floresta Amazônica e 

conversando com o mesmo ao final do festival que estavam, na aldeia Lago Lindo, 

disse que sentiu falta de conhecer mais a realidade e o dia a dia de um indígena. Sob 

esse contexto, Txana Ixã comentou que morava numa aldeia próximo dali e perguntou 

se o Hillas não queria participar de um Retiro Espiritual/Festival na sua aldeia, o 

mesmo ficou muito honrado e disse que participaria sim, perguntando o que eles 

estariam precisando para ajudar um pouco na aldeia com algo.  

Txana Ixã disse que eles estavam com um déficit de barcos e motores de barco, 

por conta disso, estava muito difícil a locomoção, complementando que caso o Hillas 

conseguisse alguns barcos, eles agradeceriam muito. Com isso, o primeiro projeto 

realizado pelo Hillas, de forma bem bruta – segundo ele – foi a aquisição de barcos 

para a aldeia. 

 No ano seguinte, ele voltou para a aldeia do Txana Ixã, com dois barcos e dois 

motores, presenteando a aldeia e, ao mesmo tempo, iniciando o segundo projeto- 

atualmente é o projeto central- que é o Retiro na Floresta, no qual já se iniciou naquele 

mesmo ano. Hillas convidou algumas pessoas, e essas pessoas já pagaram para 

participar desse projeto naquele ano.  

Com o dinheiro arrecadado, compraram mais barcos para a aldeia. Porém, ao 

final do retiro, acabou percebendo que a realidade dos índios era tão diferente, tão 

difícil, especialmente naquela época – muitos passavam mal diariamente, vomitavam; 

as crianças tinham barrigas estufadas para frente, vomitando e morrendo; os idosos 

passando mal-, que eles conversaram com os indígenas para entender melhor o que 

eles precisavam, descobrindo que o problema estava na contaminação da água.  

Com isso, quando eles finalizaram o primeiro retiro na aldeia, criou-se a 

vontade de resolver esse problema da água e, a partir de então, surgiu um padrão– a 
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cada ano melhora um pouquinho cada retiro, capta-se um pouco mais de dinheiro, 

faz-se um projeto melhor e se dá passos diferentes. Além disso, também começaram 

a captar recursos através da internet para não depender somente do festival e, 

consequentemente, o projeto foi ganhando corpo, grandeza e complexidade até que 

chegou nesse ponto que eles estão hoje.  

Enfim, hoje em dia, ele coordena basicamente essa movimentação como um 

todo, coordenando os retiros, os projetos, fazendo o site, as campanhas online, 

trazendo alguns pajés para o Rio de Janeiro, organiza suas viagens no Brasil e no 

exterior, manda os grupos para a Floresta Amazônica e, no final, acaba fazendo um 

pouco de tudo. 

Seguindo, perguntei ao Hillas quais foram os paradigmas que ele superou após 

a convivência com os indígenas. Ele me respondeu que nós aprendemos, em geral, 

que o índio é preguiçoso. Disse também, que a primeira coisa que ele percebeu na 

aldeia é que a vida não é fácil, além de acreditar que a vida do homem branco seja 

muito mais fácil. Ademais, considera o homem branco mais preguiçoso que o 

indígena. Finalizando, enfatizou que o homem da cidade quer tudo no conforto, dando 

como exemplos, que a roupa esteja sempre limpa e na hora; que quando a comida 

demora mais de 40 minutos as pessoas já ficam mal-humoradas; quando o chuveiro 

quebra, não toma banho de água fria. Tais casos, para ele, são formas de preguiça, 

venenos que não nos deixa viver, fazendo com que queiramos tudo exatamente no 

dia, tempo e hora que quisermos.  

Sob esse contexto, disse que quando rompemos isso e conseguimos realmente 

viver, interpreta-se a vida do indígena com muito mais força, de muito mais presença 

que a vida aqui na cidade, portanto, chegando a conclusão de que preguiçosos eles 

não são.  

Além disso, falou sobre a ruptura com o paradigma do índio selvagem, aquele 

que é inocente e quer ficar somente no alto da montanha ou no meio da floresta de 

maneira isolada. Contou-me que isso já se rompeu, pois os índios são diretos e brutos, 

mas que ao mesmo tempo conseguem ser extremamente educados, silenciosos e 

sutis, movimentando-se com calma, esperando o outro falar para depois eles falarem, 

considerando, portanto, uma civilização extremamente sensível e sofisticada, apesar 

de ser rústica e não terem o mesmo grau de preocupação do homem branco, logo, 

segundo sua visão, não os considerando nada de selvagem ou atrasados, pelo 

contrário, sentindo que as pessoas da cidade que são selvagens.  
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Argumentou ainda, que as vezes quando vai em alguma festa e observa as 

movimentações, principalmente em eventos que há muitas pessoas, percebe uma 

selvageria muito grande da cidade, o que não é capaz de observar na aldeia, pois na 

mesma, respeita-se muito os idosos, além de se respeitar também o tempo das coisas. 

Com isso, a sua própria percepção do que seria selvagem ou não mudou muito, 

rompendo muito esse paradigma e se perguntando quem realmente seriam os 

selvagens, dentro desse conceito no qual o homem branco tenta representar os 

indígenas nos desenhos animados e filmes.  

Ao final, considera que os selvagens são os homens brancos, que todas essas 

manifestações e formas de descrever o indígena, que o branco lê- que estavam na 

igreja e religiões, onde diziam que eles não tinham alma-, para o Hillas, isso somos 

nós. Nesse sentido, portanto, todas essas projeções agora estão invertidas para ele, 

onde ele observa a cidade como um lugar muito selvagem e a floresta como um local 

muito sofisticado- seja na filosofia, na cosmovisão, na medicina tradicional-, porém, 

deixando bem claro, que os índios gostam e precisam da medicina do homem branco 

em certos casos, mas que com a própria indígena eles foram e vão bem longes, , 

sendo um estudo milenar. 

 Para finalizar esse ponto, falou-me sobre a questão da tecnologia, disse que o 

homem branco acredita que o índio não goste de tecnologia, porém, segundo o Hillas, 

isso é uma mentira, porque o índio adora um celular, um computador, além de tudo 

que pisca, eles gostarem de saber o que está acontecendo por trás daquilo, porém, 

não significando que eles terão a mesma vontade que nós- o desejo de ir cada vez 

mais fundo no mundo virtual-, mas mesmo assim eles gostam das tecnologias, 

achando interessante carro, avião, barco, computador. Logo, essa ideia que o 

indígena quer viver no mato e não tem o desejo de entrar em contato com a cidade, 

isso foi ‘’por água abaixo’’, segundo o Hillas.  

Adiante, afirmei que o homem branco tem um senso comum do que é 

necessário o índio fazer para ser considerado como índio. No intuito de romper essa 

idealização, perguntei se ele conseguiria listar coisas que os índios praticam/fazem 

no seu dia a dia, que estão justamente dentre aquelas que o homem branco não 

considera ato a ser praticado pelos indígenas. 

 Contestou-me que essa é muito simples, porque o índio usa boné da Nike, 

óculos Rayban, usa celular, etc. Dizendo que se você der uma pizza para o índio, ele 

come, além de comer outras coisas por exemplo como biscoito, chocolate e 



36 
 

refrigerante e etc. Segundo o Hillas, isso pode assustar um pouco o homem branco 

que está olhando, mas o índio gosta.  

Outra afirmação é que os índios não andam muito pelados, enfatizou que nas 

festividades eles costumam se vestir de maneira tradicional, mas que eles gostam 

realmente de usar roupas como as nossas, pois protege dos mosquitos e outros 

animais, além de se sentirem bonitos usando. Para o Hillas, a gente pensa que os 

índios não são pessoas capazes de atingir um determinado nível de intelecto, porém, 

ele já conversou com índios que possuem doutorado. 

No senso comum, as pessoas olham o indígena com graduação, mestrado ou 

doutorado e pensam que esse índio não é mais índio, porém, ele continua sendo índio 

sim, não é porque é dentista, médico ou advogado que o fará deixar de ser indígena.  

Finalizando, comenta que se uma pessoa tem a oportunidade de estar presente 

ali no dia a dia de uma aldeia e essa aldeia tiver qualquer possibilidade de contato 

com a cidade- as vezes não há essa possibilidade, pois é muito longe e fica difícil de 

visualizar esse intercâmbio- mas, quando há essa conexão floresta-cidade, com 

pessoas indo e vindo, estando próximo a cidade, fica claro que eles são pessoas como 

a gente, a título de exemplo, disse-me que uma vez chegou na aldeia e estava 

acontecendo uma festa de Forró, segundo ele ,um forró raiz no meio da aldeia tocando 

na rádio, vendo televisão e bebendo bebidas alcoólicas. Muitas pessoas acreditam 

que o índio não possa festejar, mas o Hillas não acredita nesse pensamento. 

Animado com esse bate-papo entre nós e entendendo um pouco mais sobre a 

vida na aldeia, a vida na floresta, perguntei ao Hillas o motivo que devemos acabar 

com esse senso comum de que o índio somente será índio se viver em oca e etc.  

Ele me respondeu de maneira simples que essa pergunta é o cerne da questão 

indígena, pois consegue através dela trazer uma resposta para todas as questões já 

abordadas. Hillas me disse que a grande questão chave disso tudo é que nós, que 

somos da cidade, em primeiro lugar, não temos que achar nada! Não temos que achar 

que o índio somente será índio se dormir em oca, que o índio somente será índio se 

andar nu, se índio somente será índio se ele não mexe com internet.  

Acredita que a raiz da resposta está justamente no problema ligado muito mais 

a nossa cultura da cidade, que ao próprio índio. Porque entende que o problema entre 

a realidade e o nosso ideal é justamente o nosso ideal, pois eles estão lá, muito das 

vezes vivendo em ocas, as vezes vivendo em casa de seringueiro- com telhado de 
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alumínio, com telhado de palha-, podem estar morando dentro de um apartamento, 

uma casa e não deixam de ser indígenas por isso.  

Para Hillas, essa pergunta inverte o tabuleiro, ela abre um ponto, no qual, no 

fundo, nós é que precisamos refletir sobre essa questão e não eles, não tem nada a 

ver com os índios. Segundo ele, isso tem a ver com o pensamento as vezes científico, 

com o pensamento do colonizador, de dominação, de apropriação, no qual nós 

queremos que as coisas ao nosso redor sejam da forma como nós compreendemos, 

logo, é uma incapacidade de lidar com a realidade da forma como ela é, ao mesmo 

tempo, uma grande vontade de domínio, ou seja, eu quero que o indígena seja assim 

porque eu quero, porque eu acho que é bonitinho e porque me atende- esse atender, 

Hillas comenta que na época colonial, os portugueses necessitavam da mão de obra 

indígena e depois descartaram essa mão de obra a matando. 

Diante disso, é preciso colocar aquele ser humano- o índio- como um ser 

primitivo, que vive em oca, porque esse comportamento do índio dentro da oca, no 

meio da floresta, faz com que comparemos eles com animais, logo, abre um 

precedente para que usemos esses corpos da maneira como bem entendermos, sem 

ética nenhuma, sem respeito nenhum, sem necessidade de se cumprir acordo 

nenhum e depois sem necessidade alguma de consertar os erros, pagar as dívidas, 

porque até hoje o homem branco não pagou a dívida histórica com o índio, como 

também não conta a realidade nas escolas, como isso não é de interesse de ninguém. 

Então, para o Hillas, a pergunta deveria ser quem tem interesse no índio dentro 

da oca, quais são as religiões que tem interesse em tratar o índio como selvagem, 

como o ser que precisa ficar na oca? Porque o que acontece, quando o índio sai da 

oca e entra num apartamento, começa a dirigir um carro, mostra-se completamente 

sofisticado e educado, é nesse momento, que começamos a enxergar quem 

realmente errou, que nós é que estamos errados nesse conceito, nesse 

aprisionamento, em tudo o que nós fizemos com eles. 

 Logo, na sua opinião, nós queremos criar um objeto que é interessante, 

bonitinho, por isso, devemos acabar com essa ideia, esse senso comum para que 

aqueles seres humanos, os índios, possam viver em liberdade se manifestarem como 

são, tendo sua própria voz e sejam ressarcidos política, histórica e humanamente, 

além de serem retratados e acolhidos dentro desse país chamado Brasil, no qual eles 

não fazem parte, a não ser como pessoas estereotipadas. 
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Nesse sentido, portanto, devemos derrubar esse senso comum, pois os índios 

podem fazer o que quiserem e isso não nos interessa, porque se há algum problema 

em o índio viver fora de oca, quem precisará resolver esse problema, são eles 

mesmos, significando que cada povo e cada aldeia tem a sua regra, logo, é cada um 

no seu quadrado. Enfim, para o Hillas, essa é uma preocupação que nós, homens 

brancos, não deveríamos ter. 

Foi então que perguntei qual seria a maior diferença entre o índio e o homem 

branco. Hillas me disse que essa pergunta é de difícil resposta, mas tentaria fazer ao 

máximo para que fosse possível o entendimento de seu posicionamento.  

Para ele, o índio não consegue compreender a cultura do acúmulo, seja o 

acúmulo que for. Deu como exemplo, o acúmulo de conhecimento- onde o indígena 

não tem a sede de conhecer sobre todos os filósofos da Grécia antiga, sobre Freud e 

etc., mas aqui na cidade nós estudamos muitas coisas, sobre o mundo inteiro e 

diversas teorias. Porém, para Hillas, eles não possuem essa ambição de ter este tipo 

de conhecimento, pois como o índio não quer acumular, não vê essa necessidade de 

acúmulo, pois a floresta era abundante, trazendo tudo aquilo que era necessário, logo, 

esse é o primeiro aspecto que ele acha bastante interessante distinguir entre brancos 

e índios.  

Ainda destacou, que outra grande diferença é a cultura do acúmulo. Quando 

crescemos aprendendo a acumular coisas, por exemplo- ter comida para o mês inteiro 

e ter gasolina no carro para o mês-, esse acúmulo faz com que o homem da cidade 

esteja sempre ‘’remando contra a maré’’. Já o homem da floresta, que aceita as 

condições e vive com aquilo, claro, desde que tenha a sua comida- essa comparação, 

segundo o Hillas, está sendo feita numa perspectiva mais antiga, pois hoje em dia 

muita coisa já mudou após o contato entre ambos- não precisa realizar essa remada.  

Outro ponto que o Hillas acredita ser muito interessante é que aqui na cidade 

nós devemos ‘’ser alguém’’ e para sermos alguém, devemos fazer a escola, faculdade 

e o mestrado, além de pelo menos falar mais uma língua, ter um bom emprego, um 

carro e um apartamento. Juntando tudo isso, você será alguém perante a sociedade. 

Mas, caso você não chegue a esse ponto, você será uma pessoa da periferia, você 

será alguém excluído, alguém menor na sociedade, alguém que não importa, não 

passando de uma mera força de trabalho, não tendo vida, palavra ou voz na 

sociedade.  
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Já o indígena, desde o ponto que ele nasce, ele já é o que ele é, sendo o 

esperado por sua sociedade e isso é um grande alívio, pois somente sendo necessário 

ser quem é e está ótimo isso, por exemplo, bastando que vá pescar, monte uma 

fogueira, plante e construa uma casa. Executando essas funções o indígena já será 

tudo o que a sociedade espera dele, inclusive se casando com 13 anos, caso realize 

essas funções.  

As pessoas, segundo o Hillas, começavam a montar as famílias nessa faixa 

etária, porque, enquanto aqui na cidade, precisamos ser tanta coisa antes de casar, 

montamos uma família quando temos por volta dos 40 anos- quando já temos um 

emprego estável, uma casa, um carro-, mas o índio não, pois ele já é o que precisa 

ser com 13/14 anos de idade. Portanto, essa é uma grande diferença entre ambos, 

pois aqui na cidade se gasta muito mais energia para conseguir todas essas coisas, 

onde o sistema te faz trabalhar 10 horas por dia para você ter algo.  

Outro ponto para o Hillas, um pouco mais polêmico segundo o próprio, está 

relacionado com a espiritualidade, enquanto na cidade as grandes religiões expõem 

a ‘’verdade’’ única, como único caminho, com a imposição da fé a ferro, fogo e espada. 

Com isso, a espiritualidade da cidade é doentia e preconceituosa, transformando o 

outro em nada, inclusive numa pessoa que não tem alma- isso se referindo a igreja 

católica, que um dia já declarou o índio como uma pessoa sem alma. Enfim, a 

espiritualidade do homem da cidade traz um empreendorismo selvagem, uma vontade 

de dominação, conquista e posse, dizendo quem tem direito, após a morte, a 

felicidade, sendo uma tremenda arrogância. 

Já para o índio, a espiritualidade está ligada a natureza, com os elementos que 

estão na nossa volta, com os ciclos da terra, porém é claro que há os mitos indígenas 

e rixas entre as etnias sobre os mitos. Entretanto, afirmou que nunca ouviu sequer 

falar sobre uma ‘’cruzada indígena’’. Além disso, Hillas fez uma comparação entre o 

ser espiritual da floresta e o ser espiritual da cidade, comparou um pajé com uma 

pessoa testemunha de Jeová. Segundo ele, o primeiro estará em silêncio, meditando 

e tomando seu rapé, na contemplação e cantando música na fogueira. Já o segundo, 

estará batendo na porta da sua casa, tentando te convencer que apenas existe um 

caminho e, caso não seja, você irá para o inferno, tendo ainda que pagar uma certa 

quantia em dinheiro por mês.  

Outra diferença entre o índio e o homem branco, segundo o Hillas, é a escrita, 

pois a mesma causa grande aprisionamento dependendo da maneira que seja 
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utilizada. Os indígenas não têm a escrita, os conhecimentos basicamente foram 

passados de maneira oral e isso faz muita diferença entre esses dois seres, portanto, 

a escrita pode ser uma ilusão.  

Para deixar claro, Hillas não disse que a escrita é ruim ou não, mas apenas que 

há uma grande diferença entre uma civilização que possui e a que não possui, pois 

os índios vivem mais o presente, não pretendendo acumular, criar normas e regras. 

Isso se dá ao fato, da civilização que possui a escrita, utilizá-la de forma infinita, 

criando mundos dentro de mundos, gerando a especialização dos empregos, o que 

não há no mundo indígena, podendo-se ver um índio que entende muito das histórias, 

um que entende muito sobre as plantas, mas não como na cidade, onde temos um 

especialista que estuda a dinâmica da pata do sapo, como exemplo.Essa ideia da 

especialização, segundo o Hillas, é um penhasco profundo entre as duas civilizações.  

A última diferença entre ambos é que o indígena sempre recebeu muito bem o 

homem da cidade e isso ocorre até hoje- apesar de tudo o que já foi feito contra eles 

pelo homem branco-, eles nos recebem de braços abertos, querem saber da nossa 

espiritualidade, sobre o que estamos inventando aqui, gostando bastante dessas 

inovações e são muito curiosos- claro que há os brutos, que não aceitaram a chegada 

do colonizador e lutaram bravamente por seu território. 

Já os homens brancos, não são assim, pois mesmo vivendo há quinhentos 

anos num país cheio de indígenas, pouco querem saber da cultura deles, não 

respeitando e querendo impor a religião em cima da deles. Hillas abardou ainda, um 

aspecto histórico, afirmando que nos primeiros anos de brasil foram os indígenas que 

construíram, pois, os índios foram bastante receptivos, acreditando em tudo que 

estava sendo dito. Portanto, essa é a grande diferença, porque evidencia o quanto o 

homem da cidade é preconceituoso, é mesquinho, cheio de maldade no coração, 

querendo dominar o outro e mentiroso.  

Há quinhentos anos o homem branco vive no Brasil e não conhecebasicamente 

nada sobre a cultura indígena, porém, segundo Hillas, eles querem qualquer 

oportunidade que você dê para conhecer sobre a cultura, ficando feliz, curioso, 

recebendo bem e aceitando cada um do jeito que é. Esse comportamento de respeito, 

educação e honestidade é a grande diferença entre ambos, ficando os índios abertos 

a diferença, respeitando e aceitando, sabendo viver com as diferenças. 

Para entender um pouco melhor sobre o cotidiano do indígena, perguntei qual 

é a maior dificuldade enfrentada pelo índio. Hillas me disse que é um pouco de todas 
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essas diferenças já citadas na pergunta anterior, além de terem muita dificuldade de 

entender a língua portuguesa, sendo esse o primeiro abismo, pois quando não se 

consegue comunicar bem, acaba não conseguindo também saber os seus direitos- 

vide a Constituição do Brasil que está escrita em português e não está traduzida na 

língua da etnia daquela aldeia-, portanto, sendo o idioma a primeira grande dificuldade 

enfrentada por eles.   

O segundo ponto de dificuldade, para o Hillas, é o espiritual, pois é muito 

estranho quando chega alguma pessoa de fora e diz que há uma pessoa que foi 

nascida no Oriente Médio- sendo que eles tampouco sabem onde está localizado o 

Oriente Médio- falando que esse é o salvador, o único caminho, que é somente 

através dele a salvação, e eles acreditam, porque o missionário chega ali impondo 

muito a força essa ideia e eles acabam indo nesse pensamento querendo entender e 

serem salvos também. Mas, quando você vai conversar com um ‘’indígena 

cristianizado’’, eles falam, fazem o sinal da cruz, rezam um pai nosso, mas não estão 

entendendo nada do assunto, é possível ter essa percepção, até porque, eles não 

conseguem ler a bíblia ou leem muito mal. Logo, é uma armadilha que vem em 

camadas, primeiro vem a linguagem e depois todo o desdobramento, tornando-se 

uma espiritualidade que eles não dominam- até para o homem branco ler a bíblia, as 

vezes, é necessário ter um dicionário ao lado.  

A religião de fora do Brasil é repleta de signos e sinais e é de difícil 

compreensão, o indígena não entende muito bem isso. Hillas usou como exemplo 

como se explicaria ao índio o que seria compaixão, o que é sentimento, o que é amor, 

porém, essas palavras apenas existem no mundo deles, porque utilizamos as mesmas 

como se elas existissem, sem partir do ponto que talvez não exista. Logo, fica bem 

claro, que o que significa sol para o índio é diferente do que significa o sol para nós, 

possuindo uma forma peculiar de entender. Portanto, Hillas faz um adendo no qual 

devemos respeitar essa diferente maneira de entender o mundo pelo indígena.  

Outra dificuldade é de entender o comércio, o dinheiro, pois eles sempre 

trocaram, mas nunca receberam em contrapartida, pois foram enganados por muitos 

séculos nessas negociações, por isso, hoje eles possuem certa desconfiança com 

qualquer troca, não acreditando mais em nossas palavras, logo, ficando difícil a 

compreensão do que seria o comércio, como a gente vive.  

Outro fator que agrava esse ponto é a burocracia, como entender o que é CPF, 

RG, SUS. Segundo o Hillas, caso eles queiram andar de ônibus, eles querem entrar 
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e andar, não entendem o que é bilheteria, o motivo de ter que pagar tudo, ficando 

complicado deles entenderem como funcionam as regras do homem branco em geral. 

Como cada etnia fala uma língua diferente, é muito difícil a compreensão de algumas 

coisas como o que seria o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, 

não entendendo a nossa política, até porque quando chega algum político na aldeia 

pedindo voto e eles votam, mas no final não há retorno algum, eles não conseguem 

entender isso, a troca e a política. Ficam se perguntando onde está a escola, o esgoto, 

o hospital, etc. Enfim, esse trabalhar algumas horas para ganhar um determinado 

valor, porém tendo que abrir uma conta no banco e o mesmo fica com um pedaço do 

salário, isso tudo é de difícil compreensão. 

Por fim, perguntei ao Hillas qual a relevância da demarcação das terras 

indígenas para os índios. Disse que a demarcação foi a salvação desses povos que 

conseguiram ter a terra demarcada e me perguntou sobre uma nação indígena forte 

sem ter a terra demarcada, com a língua viva e suas práticas fluindo. Além disso, 

afirmou-me que não existe! Que é possível que se veja muita miséria, caso haja uma 

nação assim, mas que é bem improvável. Logo, querendo ou não, no momento em 

que se limita o espaço e diz que ali os índios podem viver, apesar dos problemas 

existentes na questão da demarcação, acaba se tornando um ambiento no qual o índio 

se mantém vivo, onde segue lutando pela vida, seja plantando ou caçando. Já aqueles 

que não tiveram a demarcação, estão ‘’nas mãos’’ dos políticos, empresários e 

religiosos, vivendo essa vida de abandono, de miséria, de muito preconceito, 

passando por algumas situações horríveis, como sendo tacado fogo na rua, caso que 

aconteceu em Brasília. Portanto, a demarcação protege os corpos para a sua 

existência. Enfim, a demarcação significa moradia, segurança e alimentação, onde 

eles mantêm vivas as suas culturas naquele espaço, existindo de forma equilibrada 

dentro da demarcação.  

 

CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa nos conduz a diversas reflexões acerca da realidade do indígena 

no Brasil, que serão expostas a seguir. 

Primeiramente, os direitos dos povos indígenas já começaram de maneira 

contraditória, pois deveria ser algo repleto por garantias, mas ficou marcado por 

invasões do território pelos portugueses, no qual conseguiram dominar tudo e 



43 
 

submeter os povos que aqui viviam ao seu modo de produção, às suas leis e à sua 

cultura. 

Desse modo, a legislação no Brasil colônia possibilitava aos índios serem 

aldeados em suas próprias terras, que lhes eram reservadas a títulos de sesmarias. 

O reconhecimento jurídico previsto nas cartas régias deu origem ao instituto do 

indigenato, ou seja, reconhecendo o direito por nascimento aos índios às terras que 

ocupam ou ocuparam. 

Já no período imperial, é possível encontrar dispositivos do direito indigenista 

na Constituição de 1824, que adotaram algumas medidas favoráveis aos índios, como 

determinando a libertação dos índios que se achavam em regime de servidão e, como 

forma de melhor resguardar os seus interesses, os índios foram equiparados aos 

órfãos e entregues à proteção dos respectivos juízes de órfãos, o que continua sendo 

um absurdo, porque o índio não deveria necessitar da proteção de ninguém, a não ser 

dos próprios portugueses. 

No período republicano, que deveria ser marcado por mais garantias a qualquer 

ser humano, a Constituição de 1891 não mencionou os índios ou seus direitos 

territoriais, logo, mais uma vez, o índio sendo totalmente desrespeitado. 

Com base nisso, continuando com as arbitrariedades, as Constituições 

sucessoras se manifestaram sobre as terras indígenas com o intuito de resguardar a 

posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas que ali estão presentes. Porém, 

foi apenas na Constituição de 1988 que o legislador se preocupou em considerar a 

terra indígena como instituto diferenciado do Direito Civil, traçando os elementos 

conceituais que marcam a posse indígena, mas nunca sendo o interesse indígena o 

principal, pois apenas o que gera riqueza é o importante nessa questão. 

Afinal, esse mau trato com os indígenas se confirmou através do Relatório 

Figueiredo, que investigava as matanças de comunidades inteiras, torturas e 

crueldades praticadas contra indígenas em todo o país - principalmente por 

latifundiários e funcionários do extinto Serviço de Proteção ao Índio. Contudo, quase 

ninguém fala sobre o mesmo ou toma qualquer atitude sobre tais fatos, o que é 

estranho, pois vivemos em um país com garantias e direitos fundamentais invioláveis. 

Além de terem sidos exterminados séculos atrás e sofrerem preconceitos até 

hoje, para fechar com a cereja do bolo, a terra indígena é propriedade da União, 

ficando apenas a posse destinada aos índios. Porém, para tentar amenizar os erros 

seculares, a lei determina que sejam demarcados esses territórios usufruídos pelos 
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indígenas, contudo, na prática, a demarcação não ocorre com base no sentimento 

indígena sobre a terra e, somado a isso, a terra sofre grandes conflitos com os 

interesses em madeira, minério, combustíveis fosseis, linhas de transporte e etc., o 

que claramente se transforma em mais uma arbitrariedade cometida pelo poder 

público, porque eles são os verdadeiros donos da terra. 

Entretanto, o ex-presidente Michel Temer aprovou parecer da Advocacia-Geral 

da União que obriga a União a seguir a decisão do STF, logo, a mesma está valendo 

para todos os processos de demarcação de terra indígena pelo governo federal. Com 

isso, só serão terras indígenas as ocupadas por índios na data da promulgação da 

Constituição, há a proibição de expandir as áreas demarcadas e a determinação de 

que os direitos dos povos indígenas não se sobrepõem às questões de segurança 

nacional.  

Com base nisso, é notório a falta de interesse público perante os indígenas, o 

que prejudica muito suas vidas. Finalizando essa ruína, o atual presidente da república 

é inimigo declarado dos índios e da reserva Raposa Serra do Sol, marcado por seus 

discursos xenofóbicos e extremista. 

Por fim, o Brasil é o país com mais desmatamento de florestas primárias no 

mundo. Ademais, piorando a situação, o aumento do número de queimadas na área 

da Amazônia em agosto deste ano foi 29,5% superior ao do mesmo período do ano 

passado. Além do fato de a quantidade de incêndios em territórios indígenas no Brasil 

ter disparado entre os meses de janeiro e agosto de 2019. Conforme afirmam 

especialistas e negado pelo Presidente da República, as queimadas não são 

naturais e estão relacionadas ao desmonte de políticas ambientais pelo governo e ao 

discurso antiambientalista do presidente. Além disso, o mesmo se negou a comentar 

sobre o aumento do desmatamento na Amazônia. 

Fica evidente, portanto, que as atuais reservas indígenas estão bem longe do 

que traçou a Constituição de 1988, devido ao fato da terra indígena reservada ser 

diferente de terra indígena demarcada, razão pela qual todas as reservas indígenas 

deverão ser demarcadas de acordo com as lentes constitucionais de 1988. 

Portanto, é notório que o artigo 231 da CRFB/88 é bastante claro, devendo tais 

direitos serem protegidos e aplicados em absoluto, logo, devendo os direitos 

indigenistas serem assegurados! 

 

 

https://www.conjur.com.br/dl/parecer-agu-raposa-serra-sol.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/parecer-agu-raposa-serra-sol.pdf
https://www.brasildefato.com.br/2019/08/28/queimadas-na-amazonia-nao-sao-naturais-e-tem-impacto-global-afirma-pesquisador/
https://www.brasildefato.com.br/2019/08/28/queimadas-na-amazonia-nao-sao-naturais-e-tem-impacto-global-afirma-pesquisador/
https://www.brasildefato.com.br/2019/08/28/queimadas-na-amazonia-nao-sao-naturais-e-tem-impacto-global-afirma-pesquisador/
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