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1. RESUMO 

Essa pesquisa promove uma análise sócio-jurídica do marco temporal aplicado 

no procedimento de demarcação de terras indígenas no Brasil. A referência 

para a fixação desse marco é o processo de demarcação da Raposa Serra do 

Sol (BRASIL, 2009). A pesquisa promove um estudo, a partir do método de 

caso, para o contexto do reconhecimento dos direitos fundamentais dos povos 

indígenas, titulares de direitos humanos. A pesquisa, de caráter interdisciplinar, 

procura compreender a temática proposta e analisar se os desdobramentos 

atuais do caso analisado estão de acordo com os direitos dos povos indígenas.  

2. INTRODUÇÃO  

A Portaria 820/1998 do Ministério da Justiça declarou a reserva indígena 

Raposa Serra do Sol de posse permanente dos índios, porém, foi substituída 

pela Portaria 534/2005 que definiu limites da reserva. Ação popular foi proposta 

perante o Supremo Tribunal Federal, para declarar a nulidade dos 

mencionados atos (STF, 2005). Darcy Ribeiro, dentre outros indigenistas, 

demonstrou que, o que se deu, já de início foi o genocídio de um milhão de 

indígenas (1995, p. 105). Quanto aos aos sobreviventes afirmou que o 

processo histórico os conformou em “índios específicos, investidos de seus 

atributos e vivendo segundo seus costumes, à condição de índios genéricos, 

cada vez mais aculturados mas sempre índios em sua identificação étnica” 

(1995, p. 113). Nesse processo histórico, as terras tradicionalmente ocupadas 

pelos índios tem sido objeto de disputas e os remanescentes tem sido 

confinados à pequenas áreas, expulsos e/ou levados a migrar para as cidades 

em busca de sobrevivência.  

3. OBJETIVOS 

Compreender os direitos fundamentais dos povos indígenas a partir da 

demarcação da Raposa Serra do Sol e analisa-los a partir do pensamento de 

Darcy Ribeiro. Nesse sentido, avalia o processo decidido pelo STF ante o 

pensamento do mencionado antropólogo e os direitos consagrados.  

4. METODOLOGIA  

Essa pesquisa faz uso do método analítico e dedutivo para compreender a 

legislação aplicável e os conceitos apontados pela doutrina. A pesquisa 

também recorre ao método histórico dialético para compreender a questão 

indígena tendo por referencial teórico o pensamento de Darcy Ribeiro (1995).  



Ainda, faz uso do método do caso (RAMOS; SCHORSCHER, 2009) para 

avaliar a questão indígena a partir da demarcação da Raposa Serra do Sol 

(STF, 2009). A premissa é a de que a relação que os povos tradicionais 

mantem com a terra constitui “uma experiência intergeracional de cada povo 

[...]” (FIGUEROA, 2016, p. 81). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Por um longo período, referenciado no Código Civil de 1916, os indígenas 

foram incluídos no grupo dos absolutamente incapazes. Em 2002 passaram a 

não ser mais considerados como incapazes, sendo esta questão regida por lei 

especial (CC, art. 4º, parágrafo único). Pela legislação especial os índios ainda 

não são integrados à comunhão nacional e por isso ficam sujeitos ao regime 

tutelar da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são consideradas bens 

da União, segundo o artigo 20, XI da  CF. Esta, em seus artigos 231 e 

seguintes, prescreve que são “reconhecidos aos índios sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras” 

(1988), cabendo à União demarcar aquelas ocupadas tradicionalmente de 

modo permanente. A demarcação contínua da reserva foi declarada 

constitucional em 2009 pelo STF, no entanto, foi utilizado o critério do marco 

temporal da ocupação que estabelece que as terras indígenas serão aquelas 

nas quais houve efetiva ocupação pelas populações indígenas, na data da 

promulgação da Constituição (05 de outubro de 1988). 

Além disso, foram impostas inúmeras condicionantes para efetivação da 

demarcação, dentre elas: O usufruto dos índios não abrange o aproveitamento 

de recursos hídricos e potenciais energéticos, que dependerá sempre da 

autorização do Congresso Nacional; 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; etc. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A doença, a guerra ou o trabalho, as três pestes que tomaram conta dos 

índios brasileiros. . É notório que o Brasil obtém de certas dividas com a 

sociedade indígena, que tanto foi devastada desde os tempos de colonização. 

Pode se afirmar com grande certeza de que a CF foi um grande avanço para a 

sociedade indígena em questão de garantia de direitos. Apesar de tantas 



conquistas a respeito de garantias, há ainda certo tipo de duvidas que 

questionam a respeito o como o povo indígena pode ser inerido na sociedade e 

o acesso à terra a partir de seu modo cultural de ser.  A decisão do STF, ao 

que se vê, não considera a condição do indígena como cidadão, tal como 

previsto nos texto constitucional ou nas convenções internacionais aplicáveis 

de modo a permitir que usufruam de direitos e obrigações que são tão usuais e 

comuns para o restante da população.  
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