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RESUMO 

 

 

Busco com esta dissertação, contribuir com os estudos acerca dos direitos indígenas, 

tão caros e necessários para nós da área do Direito, sobretudo os direitos relacionados à terra. 

Metodologicamente, a pesquisa está subsidiada por estudos teóricos, que se vale da revisão 

bibliográfica sobre a questão indígena no Brasil e no Estado de Goiás, conjugada a leituras 

que abordam a questão agrária, bem como pela análise do processo de demarcação e do 

processo judicial. Desta forma, trago a partir de um caso concreto, em questão, a Terra Inỹ 

Karajá de Aruanã-Goiás, as reflexões desenvolvidas ao longo da pesquisa e da vivência com 

este povo, guiadas pelas inúmeras inquietações relacionadas à terra, sua natureza jurídica, seu 

reconhecimento, realidade e situação, bem como as perspectivas que delineiam todo o 

processo de demarcação e seus desdobramentos quanto ao não reconhecimento étnico de suas 

prerrogativas da posse, uso, manejo e manutenção da terra ancestral, para além de uma série 

de necessidades irredutíveis que também alcançam os direitos fundamentais, para por fim 

afirmar que o Estado ao reconhecer tais direitos e não efetivá-los, posiciona-se como o maior 

perpetrador do desrespeito aos Direitos Humanos, perpetuando o contínuo desrespeito aos 

mandamentos constitucionais, quanto ao direitos originários de suas terras, configurando 

assim no que podemos chamar de violência institucional.  

 

Palavras-chave: Terra Indígena, Violência Institucional, Povo Inỹ Karajá. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to contribute with studies concerning the indigenous rights, which are 

so expensive and necessary for us in the area of Law, especially rights related to land. I bring 

from a concrete case, in question, the Inỹ Karajá de Aruanã-Goiás land, the reflections which 

were developed during the research and the experience with this people, guided by numerous 

concerns related to land, its legal nature, its recognition, reality and its situation. I also bring 

the perspectives that outline the whole demarcation process and its unfolding regards non-

ethnic recognition of their ownership prerogatives, use, management and maintenance of 

ancestral land. Besides that, a range of irreducible needs that also reach the fundamental rights 

in order to, finally, affirm that, the State in recognizing these rights and not enforcing them it 

positions itself as the greatest perpetrator of the crime of destruction by perpetuating the 

continuous disrespect to the constitutional commandments, concerning as regards the 

ancestral right of their lands, thus constituting in what we can call by institutional violence.  

 

Keywords: Indigenous Land, Institutional Violence, Inỹ Karajá People.  
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INTRODUÇÃO 

O longo percurso de negação de direitos territoriais na história dos povos indígenas 

brasileiros se expressa, no campo jurídico, por meio da evidencia de demandas postergadas, 

as quais se encontram perpassadas ou até mesmo encobertas por uma diversidade de 

fenômenos correlatos que se sobressaem, em específico, para o Povo Inỹ Karajá de Aruanã – 

Goiás, quanto a não efetivação de suas prerrogativas de posse, uso, manejo e manutenção da 

terra ancestral, para além de uma série de necessidades irredutíveis que também alcançam os 

direitos fundamentais.  

A observação preliminar destes fenômenos, indica que os povos indígenas 

brasileiros, mesmo que contemplados por uma legalidade reconhecida e constitucionalmente 

consolidada, encontram-se arregimentados e em estado de expectativas, em face do complexo 

sociedade-estado brasileiro que, como tais, se encontram em constante enfrentamento, frente 

às intransigências legais e usurpação de seus territórios e, consequentemente, de sua 

identidade, numa incansável tentativa de resgate de suas perspectivas histórico-social e 

notadamente, sócio-jurídica. 

Nesse contexto, perfaz a situação da Terra Indígena Karajá de Aruanã-Goiás que 

passou por um longo processo de demarcação e que mesmo após a sua homologação, a 

comunidade tem enfrentado diversos obstáculos para a efetivação de seus direitos pela não 

extrusão dos não indígenas da área, sendo este o procedimento jurídico e judicial objeto 

imediato da observação científica nesta dissertação, cuja exigência passa por algumas 

provocações no sentido de que se elaborem possíveis respostas e soluções fáticas ao problema 

do Povo Inỹ Karajá de Aruanã-Goiás.  

Assim é que, almejando desenvolver esse estudo sistemático de tal problemática, 

propõe-se a partir da caracterização e interpretação das peças do processo da demarcação e 

judicial, identificar os fenômenos e os efeitos jurídicos que dificultam a plena eficácia do 

dispositivo constitucional que impõe ao Estado a obrigação de proteção e defesa desses 

direitos. 

Numa primeira aproximação e como objetivos específicos desta dissertação, 

colocam-se algumas indagações, tais como: quais os impedimentos existentes que dificultam 

a finalização do processo de demarcação? Quais as forças sociais e políticas interessadas ou 

envolvidas nessa obstrução? Qual o papel dos agentes públicos no processo judicial 

desapropriatório? A provável postergação indica posicionamentos de parcialidade e defesa de 

interesses, para além dos implicados nos regulamentos de conduta da burocracia estatal? No 
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caso de que se comprove manifestação de interesses difusos e discrepantes entre as posturas 

documentadas dos agentes públicos envolvidos na demarcação do território dos Karajá de 

Aruanã-Goiás, seria o caso de manifestação de violência institucional (por omissão) do 

Estado? 

Tais indagações possuem uma recorrência junto aos demais processos de demarcação 

de terras indígenas em todas as regiões do país. A perspectiva de análise da questão da 

demarcação de terras indígenas e em conformidade com a observação de decisões judiciais 

publicadas até o presente, possibilita aventar a hipótese de que ao contrário de se afirmar 

existir uma lacuna jurídica no trato da questão da terra indígena, o que comparece no plano 

fático ou empírico contemporâneo nacional, expressa-se muito mais como um resultado 

planejado e orgânico, de uma opção política e jurídica do Estado brasileiro ao longo de sua 

história de constituição e consolidação. 

E, para além dessa hipótese, é possível afirmar também que desse modo, ao não 

reconhecer e evitar a visibilidade dos direitos fundamentais dos diversos povos indígenas, o 

próprio Estado configura-se como o maior perpetrador do crime de destruição destes, ao 

manter o contínuo desrespeito destes povos tal e qual prescreve a Constituição Federal do 

Brasil de 1988, quanto ao direito ancestral de uso, manejo e manutenção de suas terras. 

Desta forma, a presente dissertação se justifica perante o longo processo de 

resistência e lutas deste Povo, para garantir a expressividade de sua identidade e de seu 

território no município goiano. Ao dizerem “Inỹsurenỹ!” - a terra é nossa! - compreende-se 

que estes indivíduos integram uma comunidade que possui uma organização social e política 

autônoma dentro de seu modo de vida tradicional, e, que mesmo sendo possuidores de uma 

legislação específica, por serem povos específicos, detêm direitos e garantias no ordenamento 

jurídico como quaisquer outros cidadãos. 

Confirmando esta afirmativa, Villares (2009, p. 53), nos ensina que “o índio é 

cidadão brasileiro como qualquer outro. Ou seja, faz parte do povo brasileiro, é igual aos 

demais cidadãos perante a lei, suas terras tradicionais são partes do território brasileiro e 

gozam dos direitos e garantias fundamentais de todos”. Ainda segundo o autor, os indígenas 

possuem os mesmos direitos e obrigações de todos os cidadãos brasileiros, mas que, por 

serem povos culturalmente diferenciados, merecem uma proteção especial em determinados 

aspectos de sua relação jurídica com o restante da sociedade, justamente pelo motivo de 

continuarem a ser indígenas e preservarem uma forma de vida única (2009, p. 53). 

Daí a importância de um Direito que cumpra com sua função social, ao adequar a 

ordem jurídica aos fenômenos sociais ao longo de seu decurso histórico, de modo a que se 
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garanta aos povos indígenas o reconhecimento e respeito à sua identidade enquanto povos 

originários e, em simultâneo, resguarde seus direitos constitucionais, principalmente com 

relação às suas terras, continuam sob ataques constantes de enfrentamentos políticos, oriundos 

de particulares e autoridades públicas que, em inúmeros casos, os colocam em situação de 

acossados, por constantes ameaças. Situação esta inerente à imposição de uma forma de 

organização e representação típicas de uma sociedade moderna e modernizadora. 

A sobrevivência dos povos indígenas no mundo contemporâneo está ligada à 

possibilidade destes manterem e desenvolverem seus modos de vida, bem como ao 

reconhecimento de seus direitos sobre suas terras, lugar em que realizam, constituem e 

expressam o seu ser nacional originário e distinto. A terra, portanto, é lugar de manifestação 

da cultura, de habitação e de reprodução material e espiritual. É lugar em que o povo indígena 

se define e se produz a si mesmo como organização comunal. 

Em meio à luta pela terra, que se configura como uma luta pelo direito de existir 

como sujeitos, as comunidades indígenas parecem colocar em questão o modo de se sobrepor 

dos não indígenas e as relações de poder que estes tentam estabelecer sobre os povos, seus 

conhecimentos, seu modo de vida. Das formas de resistência em serem colocados à margem, 

insurge-se a “questão indígena” e se exige o debate também da questão da episteme 

dominante, dos modelos de “desenvolvimento” impostos e da concentração e exploração dos 

recursos naturais, dos efeitos da economia de mercado sobre estes, fato estes predominante 

sobre a Terra Indígenas Karajá de Aruanã-Goiás. 

Assim como na maioria dos casos dos povos indígenas do Brasil, no Estado de Goiás 

também ocorre a resistência indígena às intervenções por parte dos não indígenas, 

especialmente àquelas que se dão com a expansão da fronteira agrícola e das cidades sobre 

suas terras. Em específico, aqui se trata da Terra Indígena Karajá de Aruanã-Goiás, que 

mesmo depois de homologada, em 2000, este território tem enfrentado obstáculos na 

efetivação do exercício de seus direitos, além do preconceito por parte da população não 

indígena, o qual prescinde de ser defendido de forma persistente e cotidiana, em face do poder 

econômico local, que encara a terra como um objeto a ser parcelado para o mercado da 

construção civil de mansões, atracadouros, hotéis, restaurantes, dentre outros.  

É sobre a luta pelo direito da terra diante da omissão de proteção e defesa por parte 

do Estado, bem como sobre a capacidade indígena de se reelaborar, de se reconstituir 

culturalmente enquanto povo em resistência, mesmo estando em situações que lhes são 

desfavoráveis, que se trata a presente dissertação. Assim é que, essa proposta intenciona 

realizar de forma metódica e planejada uma interpretação sócio jurídica dos processos que 
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constituem a Terra Indígena Karajá de Aruanã-Goiás, almejando compreender os prováveis 

obstáculos sócios jurídicos e éticos que se interpõem à efetivação do direito sobre a terra. 

Essa análise, quanto à judicialização da Terra Indígena Karajá de Aruanã-Goiás se 

faz relevante, pois o processo demarcatório da terra demandada historicamente pelo grupo 

étnico, é o instrumento de garantia fundamental para que a comunidade possa plenamente 

exercer sua cultura, sua organização social. E nesse sentido, trata-se de um instrumento de 

valorização dos sujeitos enquanto seres sociais, históricos e socialmente pertencentes ao 

complexo social-estatal envolvente, e que devido a esse desiderato contingente irredutível, são 

possuidores de dignidade, reconhecimento e respeito no contexto de suas convicções, crenças, 

modo de vida, língua, costume e identidade cultural. 

Desta maneira, a presente dissertação tem por objetivo a análise do processo de 

demarcação da Terra Indígena Karajá de Aruanã-Goiás e do processo judicial, na busca de 

respostas ou possíveis soluções para os enfrentamentos atuais com relação ao território a 

partir da hipótese de que a ausência da garantia de direitos, em razão da interminável 

judicialização do processo demarcatório, configura em uma violência institucionalizada. 

Ao passo que se percebe que o conjunto de práticas jurídicas conjugadas pela 

ordenação social, o Direito, que é posto pelo Estado brasileiro, revela-se anacrônico no 

âmbito da abordagem, interpretação e concreção judiciais quando se trata de direitos 

indígenas, em específico, o direito pela terra, isto pela falta de uma visão humanista, histórica 

e antropológica que tornam precários ou completamente nulos os conhecimentos jurídicos. 

Portanto, não acompanham as transformações engendradas ao longo da história do processo 

de luta contínua do povo indígena pela preservação de suas terras, sua cultura e modo de 

viver. 

Ainda, a distinção entre a posse constitucional indígena e a posse regulada pelo 

direito civil brasileiro, que se verifica abordada como um mecanismo que permite transferir o 

tratamento da terra indígena para a esfera da ação dos interesses particulares, isto é, do 

mercado de terras, uma vez que a terra indígena como propriedade regulada pelo direito civil 

sofre uma deslegitimação como direito dominial primário e congênito dos indígenas sobre 

suas terras, constituindo-se assim numa prática de violência contínua. 

Deste modo, é possível afirmar que o Estado brasileiro tem sido omisso quanto à 

situação da Terra Indígena Karajá de Aruanã-Goiás, ao permitir que, mesmo após o processo 

demarcatório não indígenas permaneçam na área, sob a alegação de que hotéis, mansões, 

dentre outros construídos na terra, não são de interesse indígena. 
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Pode-se notar, entretanto, que embora existam leis que pressuponham anseios de uma 

relação social praticada com base nos princípios da igualdade, liberdade e respeito, persiste 

contemporaneamente uma convivência social conflituosa com diversos níveis de violências 

entre os grupos e classes sociais. Este conflito e violência com relação aos indivíduos 

indígenas avulta-se como expressão de estigmatização, segregação, e/ou genocídio e etnocídio 

dessas populações. O que denota o quanto estas permanecem excluídas do desfrute pleno dos 

direitos e garantias constitucionais. 

Para abordar e interpretar essa assimetria de cidadania entre indígenas e não 

indígenas no quesito uso e garantias da posse da terra indígena junto aos Karajá, em Aruanã-

Goiás, o referencial teórico considerado como orientadores das particularidades da temática 

do Direito Indigenista, que serão utilizados para interpretações e conceitos, seguem nas 

categorias dos seguintes autores: Manuela Carneiro da Cunha, Luiz Fernando Villares e 

Roberto Lyra Filho como referenciais para a compreensão deste Direito propriamente dito, 

sua construção e uso. Em Cunha (1987), parte-se de sua afirmação: “para assegurar os direitos 

de uma população indefesa, é necessária uma legislação forte, sem ambiguidades, que não 

abra exceções, que não possa ser distorcida e com instrumentos eficazes que os 

implementem”. Na abordagem de Villares (2009), este define que o “direito não é simples 

ajuntamento de constituições, leis, decretos, medidas provisórias, etc. O Direito é uma prática 

de ordenação social, que convive com outras ordenações não jurídicas”. A partir dessa 

compreensão, postula-se conjuntamente a este autor, Lyra Filho (2012), que o Direito é a 

própria realidade que se transforma diante das complexidades das relações sociais, em que em 

um dado momento funcionará como instrumento de conservação de situações e em outro 

momento funcionará como um instrumento de mudança dessa própria realidade diante do 

contexto apresentado. 

É certo que uma das maiores demandas indígenas se encontra no campo territorial, 

pois, é onde se concentram os conflitos, em virtude de se tratarem de áreas de extrema cobiça 

por parte de latifundiários, madeireiros, garimpeiros e os grandes empreendimentos, tais como 

mineradoras e hidrelétricas e, no caso da Terra Indígena Karajá Aruanã-Goiás, o potencial 

turístico da região. 

Portanto, está demonstrada a importância do Direito em satisfazer legalmente as 

demandas indígenas, respeitando a integridade da identidade cultural autodeterminada desses 

povos, pois “descaracterizar como indígenas certas sociedades é um poderoso meio de 

eliminar os sujeitos de direitos territoriais” (CUNHA, 1987). 
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Para a abordagem do campo territorial, o suporte teórico de maior fôlego 

seguramente é a referência elaborada por Carlos Frederico Marés, devido a este teórico 

demonstrar a importância da função social da terra enquanto garantia de direitos dos 

trabalhadores do campo, dos povos tradicionais e indígenas, bem como do meio ambiente. E, 

que a transformação da terra em propriedade privada, impulsionada pelo colonialismo 

europeu, cerceou a liberdade dos trabalhadores e povos da América Latina ao buscar um 

desenvolvimento que esgota os recursos naturais e retiram direitos constitucionalmente 

garantidos. Assim, importante para a presente pesquisa empírica é a sua explicitação ao 

afirmar que “a ideologia da propriedade privada, individualista e absoluta, mesmo contra o 

texto da lei, ainda impera no seio do Estado, ou no seio das elites dominantes que dita a 

interpretação que lhe favorece” (MARÉS, 2003). 

O histórico indígena em sua relação com o Estado é regado de promiscuidade, 

interesses escusos, digo, desordem, pois em um primeiro momento esses povos foram 

subjugados pela Igreja católica (como instituição ordenadora e padronizadora das relações 

sociais – evitar os conflitos – entre os indígenas e os colonos portugueses) e pelos poderes 

locais e, num segundo momento essa relação foi vinculada à criação de um órgão federal de 

proteção – Serviço de Proteção ao Índio – SPI, que mais tarde foi substituído pela Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI e ainda hoje, mesmo com a criação de um órgão específico para 

sua proteção, estes se encontram vulneráveis frente ao poder econômico e, também, ao 

sistema jurídico, que se resguarda um direito individual à custa de um desviado caminho dos 

direitos dos povos. 

A justiça, bem como o Direito - considerando que são duas instâncias diferentes e 

antagônicas no seio de uma sociedade erigida sob a égide da divisão social - como 

instrumentos de jurisdição, não podem ser considerados um fim em si mesmos, mas um 

modelo inovador, socialmente responsável, que entre em consonância com as demandas 

atuais, trazendo segurança jurídica efetiva e que não seja instrumento de dúvidas e incertezas, 

que tornam instáveis as garantias e direitos estabelecidos constitucionalmente para os povos 

indígenas.  

A terra, é sinônimo de vida, apesar de tanta matança ter havido em seu nome, ainda é 

a vida, não só porque oferece frutos que matam a fome, mas porque purifica o ar que se 

respira e a água que se bebe. Fosse pouco, dá ainda o sentido do viver humano sua referência, 

sua história, sua utopia e seu sonho (MARÉS, 2003) 
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Esta é a forma com que os indígenas ocupam e exercem sua soberania sobre seu 

território. Tratam a terra como um bem coletivo deixado pelos seus antepassados, coerentes 

com sua cosmovisão e necessidades, onde se repartem os frutos e não a terra em parcelas.  

Essa contradição da terra como mercadoria, estabelecida desde 1500, desprezou a 

existência de outros povos, retirando-lhes seus elementos essenciais de identificação, bem 

como a própria sobrevivência. A transformação da terra em propriedade privada gerou um 

individualismo excludente e, por conseguinte, conflitos territoriais intermináveis a ponto de 

povos inteiros serem exterminados, num completo genocídio. 
A aplicação da ideia de que toda a terra haveria de ser privada, excepcionada as de 
uso público, na prática, foi fatal para os índios que não a ocupavam de forma 
privada, nem foi admitido que seu uso era público. No desvio da teoria, os índios 
ficaram sem terra e sem modernidade (MARÉS, 2003). 
 

Em suma, aos indígenas cabem o respeito à sua organização social e aos seus direitos 

originários sobre as terras que ocupam, pois são direitos fundamentais que possuem como 

finalidade dignificar o indígena, respeitando-o como cidadão que é. Cabe ao Direito se refazer 

ou se reconstruir diante da mobilidade social para que seja um instrumento eficaz e garantidor 

de equilíbrio e harmonia social, principalmente em se tratando de povos específicos, cuja 

cultura deve ser preservada. 

Assim sendo, verificando que “o conhecimento jurídico, ou a ciência do direito não 

estão alheios ao processo de mudança social” (COSTA e ROCHA, 2017), sobretudo em seus 

aspectos mais peculiares, como no caso dos estudos sobre os direitos indígenas, a 

metodologia aplicada para essa pesquisa é de caráter empírico, utilizando-se do método 

dedutivo, partindo de uma contextualização geral para entendimento do caso em específico,  

que será desenvolvida sobre uma perspectiva temporal, compreendendo o período do processo 

de demarcação (1993-2000) até os dias atuais. Pretende-se uma descrição, caracterização e 

interpretação dos documentos constitutivos dos processos (demarcação e judicial) da Terra do 

Povo Karajá, para compreender o drama da morosidade jurídica e da expectativa de 

consolidação de seus direitos. 

Uma vez que o cotidiano é o palco dramático da concreção das contingências e 

malogros históricos em relação aos povos indígenas brasileiros e goianos, proponho uma 

pesquisa de aproximação, mesclando o estudo teórico, que se vale da revisão bibliográfica 

sobre a questão indígena no Brasil e no Estado de Goiás - conjugando leituras que abordam a 

questão agrária – bem como a leitura e sistematização dos dados de documentos a ser 

levantados em arquivos públicos e/ou porventura já tratados em outras pesquisas, cujo foco 

seja o conflito territorial entre comunidades indígenas e população não indígena. Isto devido à 
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busca de uma compreensão rigorosa, ao que se tem sido entendido acerca do artigo 231 da 

Constituição Federal de 1988 e demais legislações, que tratam do reconhecimento das terras 

indígenas. Bem como acercar-se de qual noção de territorialidade tem permeado o ponto de 

vista jurídico e quais as responsabilidades o Estado tem assumido ou não em relação ao artigo 

supracitado. 

Sendo assim, a presente dissertação se desenvolverá em três capítulos. 

No primeiro capítulo, será contextualizada a questão histórica da realidade territorial 

indígena com seus desdobramentos desde os tempos de Brasil colônia até os dias atuais, 

adentrando na discussão sobre território e territorialidade indígena numa compreensão que 

caminha para além das fronteiras do espaço físico, bem como o necessário entendimento 

acerca da hermenêutica da posse indígena sobre o seu território para o alcance de outros 

direitos, apresentando assim o Povo Iny Karajá de Aruanã-Goiás, conjuntamente com a 

situação de conflito em que estão inseridos, sobretudo, quanto a não extrusão da terra mesmo 

após a sua homologação. Reiterando que, de forma geral, os povos indígenas brasileiros, ante 

a negação de seus direitos, permanecem em estado de expectativas, vulnerabilidade e 

insegurança frente às intransigências legais que corroboram para a usurpação de seus 

territórios e, consequentemente, de sua identidade. 

No segundo capítulo, será analisado o tratamento jurídico dado às demandas 

territoriais indígenas, perpassando pelas legislações específicas que as respaldam de forma a 

verificar os posicionamentos e se estes primam pela real garantia dos direitos indígenas, ao 

passo que as legislações abrangem sempre, “em maior ou menor grau, Direito e Antidireito: 

isto é, Direito propriamente dito reto e concreto, e a negação do Direito, entortado pelos 

interesses classísticos e caprichos continuístas do poder estabelecido” (LYRA FILHO, 2012). 

No terceiro capítulo, para elucidar essa violência perpetrada contra os indígenas, em 

específico o caso emblemático do Povo Inỹ Karajá de Aruanã-Goiás, se procederá a análise 

das peças que compõem os processos de demarcação judicial, e a compreender os motivos 

que levam à postergação da demanda e como esta se configura numa ameaça à proteção 

jurídica territorial deste povo, possibilitando expor que o trato da questão territorial indígena, 

se expressa muito mais como um resultado planejado e orgânico, de uma opção política e 

jurídica do Estado brasileiro, que permite afirmar que desse modo, ao não efetivar os direitos 

fundamentais destes, o próprio Estado, como dito anteriormente, posiciona-se como o maior 

perpetrador do crime de destruição ao perpetuar o contínuo desrespeito aos mandamentos 

constitucionais, quanto ao direito ancestral de uso, manejo e manutenção de suas terras, 

configurando assim a violência institucional. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA QUESTÃO TERRITORIAL INDÍGENA 

 
Não se pode chamar de rebelde a quem nunca prestou obediência 

Bartolomeu de Las Casas 
 

Desde as cartas régias até as leis portuguesas formuladas para o Brasil, a soberania e 

o direito dos indígenas aos territórios eram frequentemente reconhecidos, mas tratava-se “de 

um reconhecimento de jure que mil estratagemas tentam contornar na prática; mas tal 

reconhecimento legal mostra pelo menos a consciência e a má consciência da Coroa acerca 

dos direitos indígenas” (CUNHA, 1987, p. 58). 

A exemplo e sendo uma das mais importantes leis em tempo do Brasil colônia, o 

Alvará de 1º de abril de 1680 “que declara os índios “primeiros e naturais senhores (das 

terra)”, devendo seus direitos ser preservados diante de concessões de terras a particulares” 

(CUNHA, 1987, p. 33). 
(...) E para que os ditos Gentios, que assim descerem, e os mais, que há de presente, 
melhor se conservem nas Aldeias: hey por bem que senhores de suas fazendas, como 
o são no Sertão, sem lhe poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhe fazer moléstia. 
E o Governador com parecer dos ditos Religiosos assinará aos que descerem do 
Sertão, lugares convenientes para neles lavrarem, e cultivarem, e não poderão ser 
mudados dos ditos lugares contra sua vontade, nem serão obrigados a pagar foro, ou 
tributo algum das ditas terras, que ainda estejam dados em Sesmarias e pessoas 
particulares, porque na concessão destas se reserva sempre o prejuízo de terceiro, e 
muito mais se entende, e quero que se entenda ser reservado o prejuízo, e direito os 
Índios, primários e naturais senhores delas (...)1  
 

Portanto, um direito que desde sua origem é reconhecido como especial, que se 

distingue em absoluto do direito de quaisquer outros cidadãos da sociedade brasileira, cujo 

direito se constitui autônomo e independente. Direito este que decorre da ocupação primitiva 

e que apesar do mandamento constitucional se percebe preso a constantes tentativas de 

descaracterização dos sujeitos de direitos, bem como da redução de seus territórios, num 

profundo desrespeito e desconfiguração das leis e decretos que o asseguram. Isto comprova as 

ameaças advindas de um modelo de política de Estado que há anos comanda a política 

indigenista. Política esta que inicialmente, em período colonial, tinha um viés moldado com 

base na criação e manutenção de aldeias, sendo a catequese seu principal instrumento de 

assimilação dos povos, depois com a criação do Serviço de Proteção ao Índio e Localização 

de Trabalhadores Rurais (SPILTN), em 1910, que modificou profundamente a abordagem no 

trato com a questão indígena, retirando da igreja a sua hegemonia com relação à assistência 

                                                             
1 Parágrafo 4º, Alvará de 1.4.1680. 
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juntos aos povos, assumindo a proteção destes, bem como a implementação de estratégias de 

ocupação territorial no país. 

Percebe-se, portanto, uma ambiguidade da finalidade da política indigenista, que 

impactou significativamente os direitos territoriais destes povos. Ambiguidade que 

permaneceu mesmo com a substituição do SPI pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 

em 1967, pois ainda predominavam ideais desenvolvimentistas, com ideologias etnocêntricas 

que consideravam os indígenas incapazes, sujeitos à tutela estatal e, ainda sendo mantida a 

função de integrá-los harmoniosamente à sociedade nacional. Perpetuando assim, a relação 

paternalista e intervencionista do Estado para com os povos, tornando-os vulneráveis, 

submissos, dependentes e extremamente fragilizados quanto aos direitos, sobretudo, com 

relação às suas terras. 

Mesmo com o Estatuto do Índio (Lei nº. 6.001/1973), tido como um avanço quanto à 

política indigenista até então praticada, que veio para formalizar os procedimentos da FUNAI 

quanto a proteção e assistência dos povos indígenas, principalmente na definição das terras 

tradicionalmente por estes ocupadas e, também, da regularização fundiária, esse não foi capaz 

de superar os moldes da política indigenista que continuou ambígua quanto ao 

reconhecimento das especificidades da cultura indígena, pois propunha proteger as diferentes 

culturas, contudo objetivava a integração destes à sociedade nacional. 

Com a democratização do Estado brasileiro, na década de 1980, houve uma ampla 

participação dos povos indígenas que se conscientizaram e se organizaram politicamente 

posicionando-se nas discussões que os envolvia, o que fez com que, no período da elaboração 

da Constituição, houvesse uma intensa atuação das organizações indígenas, bem como de 

entidades civis que se dedicavam á causas destes povos. Desta forma, a Constituição de 1988, 

propôs-se a superar a política de tutela e assistencialismo, reconhecendo a pluralidade étnica e 

os indígenas como sujeitos de direitos, estabelecendo assim, uma nova relação do Estado para 

com os indígenas de proteção e promoção de direitos, inclusive com a definição de um prazo 

de cinco anos para a demarcação de todas as terras indígenas. 

Todavia, por diversos motivos, dentre eles a regulamentação do texto constitucional 

e os interesses políticos, o prazo determinado para demarcação não se cumpriu e a 

problemática territorial se estende ao longo do tempo permitindo a continuação da prática da 

antiga política indigenista que se somada à falta de estabilidade institucional da FUNAI, 

acabam por se tornar insuficientes os mecanismos de defesa dos direitos destes povos, bem 

como de promover as mudanças necessárias, sobretudo, quanto ao que determinam os 

preceitos constitucionais. 
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A terra, do ponto de vista dos povos, não é mercadoria, é território que para além de 

um espaço físico, é lugar de reprodução cultural, de construção de identidade e de laços 

sociais. Contudo, “demarcadas ou não, boa parte das terras indígenas brasileiras encontram-se 

invadidas” (CUNHA, 1987, p. 39). 

Neste sentido, a única garantia, embora objeto de constantes ataques, é o fato de  as 

terras indígenas serem de propriedade da União, um direito assegurado, já que reserva sua 

posse aos indígenas, mesmo que na prática o Estado tende a tratá-las como se estivessem 

disponíveis. 

Sobre essa questão, pontua Manuela Carneiro (1987) que “há um problema adicional 

em se transferir para os índios a propriedade plena de suas terras: atualmente o direito 

brasileiro não prevê sua propriedade coletiva”. Nota-se que mesmo a autora alertando a falta 

de previsão legal acerca do reconhecimento da propriedade coletiva em tempos da antiga 

Constituição (1969), a Constituição de 1988 manteve o direto de posse por parecer 

proporcionar maior segurança. 

Em que pese o texto constitucional reconhecer a terra indígena como um direito 

originário, cujo procedimento demarcatório se reveste de natureza meramente declaratória, 

reconhecido a partir de requisitos técnicos e legais, este ainda se confronta com o conceito 

civilista de propriedade privada, individual, pois trata-se de uma forma específica de posse em 

que o conceito de terra se resguarda por uma cosmovisão, um modo de ser e existir 

particularmente indígena, em que a terra, assim como todos os recurso da natureza são de bem 

comum. 

Portanto, exige-se para uma melhor compreensão deste direito, uma hermenêutica 

constitucional, ou seja, uma releitura dos preceitos normativos voltados para a justiça social, 

sobretudo, voltados para o exercício dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que a 

posse da terra para estes povos é o marco inicial a partir do qual efetivam o restante dos seus 

direitos. 

Contudo, torna-se imprescindível compreender os pressupostos que possibilitam 

conceber um entendimento sobre a representação do território e da territorialidade no contexto 

indígena, de forma a demonstrar que a terra para estes povos possui um significado amplo, 

que, para além do espaço físico, é a base material de vida, o meio onde se sustenta as relações 

sociais e se propaga a cultura. 
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1.1  TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE INDÍGENA 

O território é um espaço de identidade, é um espaço de identificação. É o lugar da 

relação entre o homem e a sua cultura. O sentimento é o vetor e que mesmo sendo o território 

imaginado, é deste imaginário que se constitui o seu início (MEDEIROS, 2008). 

Conforme Medeiros (2008), espaço e território não se dissociam, pois “enquanto o 

primeiro se faz necessário para demarcar a existência do segundo, este último por sua vez é a 

condição para que o espaço se humanize”. 

Ainda para a autora, “o território é de início um espaço cultural de identificação ou 

de pertencimento, e, a sua apropriação só acontece em um segundo momento”, pois para além 

de um espaço político e de poder, o território é onde estão reunidas as mesmas identidades e 

indivíduos com os mesmos sentimentos. O território, é bem um lugar, antes de ser fronteira, 

identificado por uma rede de lugares sagrados” (MEDEIROS, 2008). 

Como se percebe, é fundamental na contemporaneidade compreender o território 

como instrumento de poder político e da identidade cultural, ao passo que a fronteira que 

delimita o território, também define o espaço de sobrevivência e de força onde sua concretude 

se expressa através da territorialidade. Ou seja, o espaço geográfico deixa de ser abstrato e 

passa a ser uma realidade de interação e vivência entre o território e aqueles que o ocupam. O 

território, portanto, passa a se constituir pelo sentimento de pertença que evolui para uma 

organização social e determina a identidade. 

Como bem elucida Almeida (2004),  
a territorialidade funciona como fator de identificação, defesa e força: laços 
solidários e de ajuda mútua informam um conjunto de regras firmadas sobre uma 
base física considerada comum, essencial e inalienável, não obstante disposições 
sucessórias porventura existentes. Aí a noção de “tradicional” não se reduz à história 
e incorpora as identidades coletivas redefinidas situacionalmente numa mobilização 
continuada, assinalando que as unidades sociais em jogo podem ser interpretadas 
como unidades de mobilização. 
 

E, neste contexto, abre-se um parêntese para salientar o que nos ensina o autor 

quanto ao uso do termo contemplado pela Constituição Federal de 1988, “terras 

tradicionalmente ocupadas” que “expressam uma diversidade de formas de existência coletiva 

de diferentes povos e grupos sociais em suas relações com os recursos da natureza” 

(ALMEIDA, 2004). Tal termo se apresenta paradoxal, pois ao ser instituído no texto 

constitucional, bem como reafirmado em outros dispositivos infraconstitucionais, trouxe as 

dificuldades de efetivação desses dispositivos pelas tensões criadas em seu reconhecimento 

jurídico-formal, isto porque segundo o autor, seu emprego rompeu “com a invisibilidade 

social, que historicamente caracterizou estas formas de apropriação dos recursos baseadas 
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principalmente no uso comum e em fatores culturais intrínsecos” (ALMEIDA, 2004). Ou seja, 

estabelece-se uma nova relação jurídica dos povos com o Estado, baseada no reconhecimento 

da diversidade cultural e étnica, contudo, mesmo que expressa como um direito convive com 

o enfretamento dos “entraves políticos e os impasses burocrático-administrativos que 

procrastinam a efetivação do reconhecimento jurídico-formal das “terras tradicionalmente 

ocupadas” (ALMEIDA, 2004), como veremos adiante. 

O território, portanto, se estabelece de maneira singular para os Povos indígenas, que 

determinam sua territorialidade a partir das necessidades de alimentação, abrigo, proteção, 

refúgio a depender das especificidades de cada grupo étnico. E, desta forma, vão compondo 

seus próprios símbolos e significações e vão relacionando os sentimentos vinculados ao 

espaço e à identidade cultural. 

Importante considerar que neste contexto de compreensão sobre território e 

territorialidade na perspectiva indígena, as concepções destes sobre o território e 

territorialidade são diversas, bem como também há profundas diferenças quanto ao uso das 

terras que ocupam e dos recursos que utilizam. Isto porque há grupos que afirmam a 

exclusividade sobre seus territórios, outros a exclusividade não se faz essencial desde que não 

haja ameaças na convivência. Já alguns, ocupam determinado espaço e utilizam outros em 

comum com demais grupos indígenas para uso dos recursos naturais. Há os que dependem de 

outros grupos para a reprodução física e cultural. Também, há os que utilizam extensivamente 

seu território e outros que vivem próximos a grandes rios e não dependem propriamente da 

terra. Há, também, os que se locomovem em busca da “terra prometida”, movidos mais por 

suas crenças que pela detenção da posse sobre a terra ou sobre os recursos naturais 

(SANTILLI, 1999, p. 30). 

Como se percebe, não há uma concepção, tradicional, que estruture a noção de 

territorialidade para esses diversos grupos indígenas diante as variadas dinâmicas de 

existência e de forma de conceber a terra. Isto demonstra o imenso desconhecimento que 

ainda se tem sobre esses povos e o quanto tal circunstância acaba por dificultar a identificação 

e o reconhecimento de suas terras que, por conseguinte, desembocam nas infindáveis 

demandas judicias que precariamente tratam da temática territorial indígenas, pois, como 

salienta Santilli (1999, p. 30), 
a ideia de que índios fatalmente deixarão de ser índios permeia o senso comum, 
apesar da simpatia genérica com suas causas, uma espécie de má consciência difusa 
da herança colonial. Neste contexto, não se há de surpreender com o caráter errático 
dos processos oficiais de reconhecimento dos territórios indígenas. 
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Numa outra dimensão, o território não apenas delimita espaço, mas sobretudo 

identifica sujeitos e a sua relação com o lugar que ocupa. Em outras palavras e sob uma ótica 

jurídica, a relação dos Povos indígenas com a terra não se confunde, tampouco se aproxima 

do conceito de posse e propriedade sob o enfoque civilista, pois a relação indígena com a terra 

transita por características e fundamentos próprios cujos atributos econômicos, progresso, 

bem estar social, não constituem a essência dessa relação. 

Importante elucidar que ao longo da história de constituição do direito territorial 

indígena, várias foram as nomenclaturas utilizadas para a denominar os espaços por estes 

ocupados. Assim, a Lei nº. 601 de 1850, intitulada Lei de Terras, trouxe a “reserva indígena”, 

cuja função era reservar um espaço para que os indígenas encontrados durante a frente de 

expansão fossem civilizados e integrados à comunidade nacional. O termo “área”, também foi 

utilizado para tão logo alcançar a nomenclatura, ainda hoje utilizada, “terra indígena”. 

Contudo, a palavra território, jamais foi empregada pela legislação brasileira, pois, como 

salienta Souza Filho, esta foi intencionalmente negada e se justifica ao dizer que:  
(...) há uma não muito sutil diferença entre chamar de terra e território; terra é o 
nome jurídico que se dá à propriedade individual, seja pública ou privada; território 
é o nome jurídico que se dá a um espaço jurisdicional. Assim, o território é um 
espaço coletivo que pertence a um povo. 

 
De tal forma, ainda segundo o autor, pode-se afirmar que “a mesma ideologia que 

nega a existência de povo, nega o uso do termo território”. Ou seja, a negação da 

territorialidade evidenciada pelo texto constitucional de 1988, relaciona os direitos indígenas 

ao seu território, lugar imprescindível para sua manutenção cultural. 

Assim, na perspectiva dos direitos indígenas, a territorialidade está além da 

institucionalização e garantia da posse de terras, haja vista estar diretamente ligada à 

organização social, reprodução física e cultural, bem como a subsistência.  

Portanto, conforme elucida Gomes (2017, p. 136), 
(...) o reconhecimento da posse indígena é imprescindível para a efetividade dos 
direitos indígenas ao passo que a territorialidade abarca um plano maior: o da 
ocupação física e cultural como garantia de uma política pública que não visa a 
hegemonização e sim, a alteridade, no plano abstrato e também no plano concreto. 

 
Como se percebe, não há como tratar sobre território indígena sem considerar a 

territorialidade. E, ainda, não há como tratar sobre território de forma hegemônica diante das 

muitas concepções indígenas de territorialidade, pois, trata-se de uma discussão que 

compreende de forma secular o olhar destes Povos, a sua cosmovisão na construção dos seus 

vínculos com a terra. Além de que a territorialidade é condição fundamental para a afirmação 
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dos direitos indígenas previstos constitucionalmente, bem como para a manutenção da 

diversidade destes Povos, que são distintos de nós, sociedade nacional, e distintos entre si. 

Assim, torna-se imprescindível o entendimento peculiar sobre a posse territorial 

indígena como um campo de efetivação de direitos, ao passo que a territorialidade, ou seja, a 

ocupação física e cultural, é a garantia de política pública e, também, de alteridade. 

 

1.2 A HERMENÊUTICA DA POSSE INDÍGENA: UM DIREITO PARA OUTROS 

DIREITOS 

Os direitos indígenas sempre estiveram vinculados à terra, sobretudo, à posse da 

terra. E, ao longo da história constitucional, tivemos diversas alterações no trato da questão 

territorial indígena, que vai desde a transferência da posse das terras do Estado para os 

indígenas, depois estendendo à posse o usufruto exclusivo dos recursos naturais por estes e, 

por fim, o domínio da União sobre as terras tradicionalmente por eles ocupadas. 

Assim, observa-se que a posse territorial indígena ocupa um lugar permanente de 

conflito ao passo que essas alterações envolveram direitos originários e direitos particulares 

sobre a terra e deram origem a intermináveis disputas judiciais e doutrinárias, para além dos 

fatores ideológicos que negam os direitos indígenas e os confinam num campo de 

litigiosidade (BARRETO, 2003). 

Desta forma, tem-se configurada a realidade territorial indígena que por violência 

governamental e particular são preteridos em seus direitos, em detrimento de um 

posicionamento jurídico cujo olhar está voltado para a propriedade privada e individual. 

Portanto, resta necessária uma análise do direito à posse através de “uma legislação 

que traga outros critérios identificadores da existência da posse, bem como novas formas de 

proteção, tudo de acordo com a realidade vivida por determinada classe desfavorecida” 

(FREITAS JUNIOR). 

Como enfatiza Freitas Junior, “na situação dos índios é preciso verificar a sua 

cultura, sua relação com a terra, as agressões sofridas no passado e a dizimação vivida no 

presente para esquadrinhar um conjunto normativo hábil a conferir justiça ao trato da posse de 

suas terras”. 

Neste contexto é que se desdobra o conflito aparente entre os princípios da dignidade 

humana e da proteção à propriedade privada. Isto porque há uma controversa sobre as 

diferentes conotações interpretativas do instituto da posse, fruto dos desequilíbrios trazidos 

pelo sistema político-econômico capitalista, constituído ao longo do tempo.  
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Há que lembrar-se que a posse era vista apenas sob a ótica dos direitos fundamentais 

de primeira dimensão, direito este primado pela não intervenção estatal frente às ações dos 

indivíduos. Deste modo, a proteção jurídica da posse era apenas uma garantia jurídica da não 

interferência do Estado e demais particulares, na posse do indivíduo. 

Em verdade, a relação que se consolidou do homem com os seus bens, foi digna de 

atenção do ordenamento jurídico em que o legislador retirou da consciência coletiva uma 

variedade de direitos reais, dentre eles e o mais pleno sobre um bem, o direito à propriedade. 

Uma relação jurídica estabelecida entre o indivíduo e o bem, em que se permite usar, gozar e 

dispor do bem e reaver de quem injustamente o detenha. 

Entretanto, em virtude da complexidade das relações sociais, em se tratando de 

domínio de bens e para a garantia e seguridade da propriedade, foi necessário que também se 

protegesse a aparência desse direito, qual seja, o instituto da posse. Portanto, temos que a 

natureza da posse no sistema liberal, é a proteção do elo existente entre o indivíduo e seus 

bens, sem que seu titular seja, necessariamente, o real dono da “coisa”, ou seja, uma das 

prerrogativas inerentes ao domínio. A posse foi então uma forma de facilitar a defesa do 

proprietário frente ao esbulho e a turbação de outrem e até mesmo do próprio Estado sem que 

precisasse ter em mãos o título dominial. 

A partir deste contexto histórico, nota-se que;  
o direito à posse tinha a função única de proteger o patrimônio de seu titular. A 
posse, como exteriorização da propriedade, visava manter o domínio da riqueza e 
excluir a intervenção de outras pessoas e do Estado. Essa percepção individualista 
do instituto coroava o liberalismo reinante na época e satisfazia os contornos de 
direito de primeira dimensão (FREITAS JUNIOR) 
 

Ainda num enredo histórico, temos que a partir das transformações das ordens 

jurídicas mundiais que foram ocorrendo ao longo do tempo e até mesmo no pensamento 

vigente à época, emergiu-se um Estado de bem-estar social como forma de combater os 

equívocos gerados e não solucionados pelo liberalismo. Assim, tem-se um marco nas ciências 

jurídicas ao passo que percebe-se que os direitos privados extravasavam as legislações sendo 

necessário então um resgate do zelo pela dignidade, liberdade e inclusão social, retomando 

assim as prerrogativas da coletividade. A lei então passa a . ser entendida como um 

mecanismo para se alcançar a redução das desigualdades sociais e não apenas para imprimir 

comportamentos que favoreçam uma determinada casta social” (FREITAS JUNIOR). 

Como enfatiza Freitas Junior,  
houve uma humanização dos direitos privados, uma vez que foram ossificados os 
princípios da dignidade da pessoa humana em contraposição ao patrimonialismo; da 
igualdade de oportunidades em detrimento do sistema patriarcal e privilégios; da 
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boa-fé objetiva a temperar a autonomia da vontade; da função social ao contrário do 
individualismo que predominava na fruição dos direitos reais. 
 

Ainda conforme o autor,  
com a mudança de paradigmas da pós-modernidade, passou-se a sublimar o vetor do 
Estado Democrático de Direito, da cidadania e da dignidade da pessoa humana. 
Esses novos mediadores quando aplicados a interpretação da posse geraram uma 
outra visão, qual seja a função social da posse. Nessa perspectiva, houve a 
relativização desse instituto, a punição do abuso desse direito e um sistema de 
desestímulos à terra improdutiva. 
 

Muito embora tenha ocorrido tal mudança, é valido ressaltar que o núcleo originário 

do instituto da posse ainda permanece o mesmo, contudo, percebe-se novas tendências 

interpretativas do instituto voltadas para uma perspectiva de justiça material nas relações 

humanas e do efetivo exercício dos direitos e garantias fundamentais, consoante ao que hoje 

compreendemos ser Estado Democrático de Direito. 

Assim, a partir desta releitura e das novas demandas sociais, a posse foi tomando um 

novo formato. Isto porque o Estado, numa concepção advinda da segunda dimensão dos 

direitos fundamentais, passa a ter uma atitude proativa em benefício da população. A partir de 

então, a Constituição brasileira determina em seu artigo 5º, inciso XXIII, que “a propriedade 

atenderá a sua função social”. Portanto, analogicamente esse princípio vigora para a posse, 

exigindo daquele que não é proprietário a produtividade da terra, ou seja, que o possuidor 

utilize a coisa com o seu devido fim econômico. 

Numa terceira dimensão dos direitos fundamentais, agora com a proteção dos diretos 

difusos, ou seja, direitos que alcançam uma indeterminação de titulares com efeitos que 

recaem sobre a coletividade, o titular da posse passa a ter o dever de exercer o seu direito, sob 

pena de incorrer em ato ilícito, em consonância com as normas de proteção ao meio ambiente. 

Continuando a evolução da interpretação e adaptação do instituto da posse, observa-

se os direitos de quarta geração, que traz uma preocupação com os valores mundiais, como a 

paz, a autodeterminação dos povos e o respeito às minorias. Aqui, em específico, diversas são 

as situações de exercício indevido da posse, visto que “a Constituição destinou a um 

determinado grupo a posse permanente sobre uma área, em detrimento de qualquer outra 

pessoa. Nada obstante, atitudes de violência física e econômica tem privado esses 

destinatários constitucionais do acesso à terra” (FREITAS JUNIOR). 

Exatamente neste contexto é que se configura a realidade dos povos indígenas 

brasileiros, pois, ao terem suas terras usurpadas, quer por violência por parte de não 

indígenas, quer por violência por parte do próprio Estado, também lhes negaram o direito de 
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exercerem a devida função social da posse, ferindo assim o mandamento constitucional que 

garante aos indígenas a posse das terras que ocupam. 

Como salienta Freitas Junior, “só com o desvendar do específico sentido da posse na 

seara indígena e com a efetivação de seus mandamentos é que se começará a alcançar a 

função social dos direitos reais, tão colimada pelo Ordenamento”. Ainda evidencia que “não 

se pode infligir às minorias, o mesmo tratamento dado a totalidade da população civil. Assim, 

além da imperiosidade de conferir justiça social no tratamento da posse para a sociedade, há 

ainda a necessidade de conferir disciplina jurídica diversa para as minorias”. 

Portanto, resta evidenciada a necessidade de disciplinas jurídicas que atendam as 

especificidades das demandas das minorias, sobretudo, as relacionadas à questão indígena, 

considerando sua cultura, sua relação com a terra, seu histórico de genocídio que ainda se faz 

presente. Disciplinas estas que tragam uma análise do direito à posse de suas terras com 

outros critérios identificadores que considerem a realidade de cada grupo étnico, 

principalmente no que tange à proteção de existência e identidade. 

Desta forma, torna-se claro que a posse indígena não se aproxima e tampouco se 

confunde com a posse civilista, pois como já vimos, a posse no direito civil se dá mediante a 

relação material do indivíduo com o bem, melhor dizendo, nesta relação há o domínio, 

portanto, a vinculação desta ao conceito de propriedade. Enquanto que a posse indígena 

decorre de uma condição pré-existente, qual sejam “as terras tradicionalmente ocupadas”. 

Conceito este previsto no artigo 231, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988: “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”. 

Numa análise do supracitado dispositivo constitucional, verifica-se a intenção de 

uma nova interpretação do instituto da posse que o torna distinto e especifico no sentido de 

que há uma busca pela cultura, pela tradicionalidade da relação com a terra que trazem 

elementos que permitem identificar e afirmar que determinada terra está na posse dos 

indígenas. 

Isto posto, evidencia que a posse na perspectiva indígena deve ser verificada de 

forma flexível, cujo seu real alcance seja para salvaguardar a subsistência física e cultural 

destes Povos, bem como para conferir proteção à permanência dos indígenas em suas terras. 

Logo, a hermenêutica se traduz a partir dos direitos dos indígenas sobre a posse de 

suas terras, esta, que por sua vez ao ser tratada na Constituição, passa a ser interpretada como 

uma ordem pública que se configura como um direito fundamental, ao passo que se encontra 

intimamente vinculada à dignidade da pessoa humana. 
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Portanto,  
a conseqüência hermenêutica de se considerar a natureza da posse indígena como 
direito fundamental exsurge com o tratamento previsto pela Constituição para essa 
classe especial. Assim preceitua o § 1º, do art. 5º da CF 88: “As normas definidoras 
dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” (FREITAS JUNIOR) 
 

Ainda segundo o autor,  
a característica de direito fundamental também confere à posse indígena a conotação 
interpretativa de cláusula pétrea (art. 60§ 4º, CF 88). Dessa feita, o legislador 
constitucional derivado não poderá diminuir as previsões normativas previstas na 
Constituição para a tutela da posse indígena 
 

Deste modo, o conflito de norma que recorrentemente surge das demandas 

territoriais que envolvem a proteção da posse particular e da posse indígena, os dispositivos 

constitucionais indígenas devem ser interpretados com preponderância, já que são 

hierarquicamente superiores. No caso do conflito aparente com outros dispositivos 

constitucionais, há que se aplicar o princípio da proporcionalidade, posto que este compõe-se 

de elementos da adequação e da necessidade, baseado em uma visão democrática do direito e, 

neste caso, pela busca da justiça social, pois há que se lembrar que a relação do indígena com 

a terra é mais que uma relação econômica e retirar estes de seu ambiente natural, é 

desconfigurar um modo peculiar de vida. 

Neste contexto, é importante ressaltar que na retirada do particular, ou seja, na 

desintrusão da terra indígena, este não perderá o seu patrimônio, haja vista que será 

devidamente indenizado pelas benfeitorias de boa-fé. 

E, é nesse ensejo que se vislumbra alcançar o entendimento da situação de 

vulnerabilidade jurídica da terra Karajá de Aruanã-Goiás, que mesmo demarcada, ainda 

permanece invadida por não indígenas, num processo contínuo de violações de direitos, 

principalmente quanto a autonomia territorial, já que a comunidade se encontra à mercê de um 

processo jurídico moroso que permite a atuação desregrada dos não indígenas na terra. 

 

1.3   POVO INỸ KARAJÁ DE ARUANÃ-GO: SUA REFERENCIA MITOLÓGICA E 

SOCIAL 

Habitantes das margens do rio Araguaia, os Inỹ Karajá, que se encontram nos estados 

de Goiás, Tocantins e Mato Grosso, narram, em seus mitos e rituais, que vieram do fundo das 

águas. 
Eles moravam numa aldeia, no fundo do rio, onde viviam e formavam a comunidade 
dos Berahatxi Mahadu, ou povo do fundo das águas. Satisfeitos e gordos, habitavam 
um espaço restrito e frio. Interessado em conhecer a superfície, um jovem Karajá 
encontrou uma passagem, inysedena,lugar da mãe da gente (Toral, 1992), na Ilha do 
Bananal. Fascinado pelas praias e riquezas do Araguaia e pela existência de muito 
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espaço para correr e morar, o jovem reuniu outros Karajá e subiram até a superfície 
(LIMA FILHO, 2006). 
 

Ao emergirem do fundo das águas, se depararam com a morte e as doenças. 

Assustados tentaram voltar, mas foram impedidos pela grande cobra que vigiava a passagem. 

Assim, não lhes restaram outra forma a não ser se espalharem pelas margens do rio Araguaia, 

rio acima e rio abaixo e, neste contexto, construíram suas aldeias num simbolismo próprio do 

povo, razão da forma como posicionam suas moradias, desenvolvem seus rituais e enterram 

seus mortos. 

O mito de origem Inỹ Karajá perpassa por diversas temáticas que vão desde os rituais 

às questões sociais, dentre elas estão a definição dos papeis de gêneros, o casamento, o 

xamanismo, o poder político, as doenças, a morte, o parentesco, as roças, as pescarias e o 

contato com os não-indígenas (LIMA FILHO, 2006; MOURA, 2006). 

Possuem em seu contexto histórico um profundo contato com a sociedade nacional e, 

mesmo com esta aproximação direta, resistem e mantêm seus costumes e modos tradicionais. 

Os Inỹ Karajá de Aruanã-Goiás, especificamente, estão localizados no município de 

Aruanã, que está a aproximadamente trezentos e dezoito quilômetros da capital do estado, 

Goiânia. E, é importante ressaltar que “Karajá não é a autodenominação original. O nome 

desse povo, na própria língua, é Inỹ, ou seja, “nós” (LIMA FILHO, 2006). 

Os Inỹ Karajá se encontram numa extensa faixa do vale do rio Araguaia, de onde 

emergem suas referências mitológicas e sociais. Por terem como característica uma grande 

mobilidade, os Inỹ Karajá apresentam como uma de suas feições culturais a exploração dos 

recursos alimentares proporcionados pelo rio.  

No passado, em época de estiagem, acampavam com suas famílias e até mesmo 

construíam aldeias temporárias na busca por melhores pontos para pesca de peixes e 

tartarugas e em época chuvosa, quando das subidas das águas, retornavam para as aldeias 

construídas em grandes barrancos onde fixavam moradia, faziam roça e possuíam cemitério.  

Demograficamente pode-se dizer que apesar do contato intenso com a sociedade não 

indígena, tem-se registrado um aumento populacional deste povo, que continua residindo no 

território tradicional (LIMA FILHO, 2006; MOURA, 2006). 

Com relação ao contato com outros indígenas, os Inỹ Karajá estiveram em disputa 

com os Kayapó, os Tapirapé, os Xavante, os Xerente, os Avá-Canoeiro e, em menor 

frequência, com os Bororo e Apinayé, para salvaguardar seu território. E, deste contato, houve 

a troca de práticas culturais com os Tapirapé e os Xikrin (Kayapó) (LIMA FILHO, 2006). 



29 
 

Já com a sociedade nacional, relatos históricos trazem sobre as várias frentes de 

contato, que fragilizaram suas aldeias, tornando-as alvos fáceis de inúmeras interferências que 

os obrigaram ao contato direto e constante com os não indígenas.  

“Frentes religiosas, planos governamentais, visitas de presidentes da República como 

Getúlio Vargas (1940) e Juscelino Kubistchek (1960), construção de um hotel de turismo 

luxuoso e inúmeras visitas de pesquisadores, escritores e jornalistas” (LIMA FILHO, 2006), 

fizeram parte do processo de contato permanente dos Inỹ Karajá com a sociedade não 

indígena, o que fez com que adotassem bens culturais diversos de seus costumes alterando 

assim a alimentação, a língua, os hábitos, o ensino, a religião, entre outros. Para além das 

interferências culturais, o contato também trouxe a tuberculose, o alcoolismo, a subnutrição, 

e, hoje, a prostituição e as drogas. Um problema que os colocaram em situação de 

discriminação e de diversos conflitos com a população urbana (LIMA FILHO, 2006; 

MOURA, 2006). 

Contudo, Lima Filho (2006) elucida que os Inỹ Karajá demonstram resistência frente 

ao contato imediato a que estão submetidos, ao passo que mantêm sua organização cultural e 

social, não abrindo mão de sua identidade e nem mesmo da cidadania brasileira, sendo as 

aldeias a unidade base da organização política social, onde as decisões são tomadas em 

conjunto. E, no que diz respeito aos conflitos existentes entre elas, por motivos de 

divergências políticas, são apaziguados pelas lutas em comum e pelos rituais que promovem o 

encontro. 

Importante, também, ressaltar sobre as Ritxòkò (bonecas Karajá), pela relevância 

identitária e territorial que carregam ao representar a cultura material e imaterial do povo Inỹ 

Karajá e, que por tamanha importância cultural, foi reconhecida como patrimônio do país. 

Ainda, pelo grande interesse por parte dos turistas que frequentam a região do Araguaia em 

temporadas de praia, as Ritxòkò, tornaram-se mais um meio de subsistência da comunidade. 

 

1.4   HISTÓRICO SOCIAL DE CONFLITOS E INJUSTIÇAS 

A pouca compreensão e os estereótipos criados em torno da figura indígena, 

promovem um processo de invisibilização e exclusão social, reforçando o estigma da 

aculturação e a negação da identidade indígena, sobretudo, quando este se encontra envolvido, 

não por vontade própria, mas pela sociedade não indígena e da cidade que circundam a aldeia. 

E, este é o contexto que se apresenta para o Povo Inỹ Karajá de Aruanã-Go, em específico, 

para os membros da Aldeia Buridina em que laudos antropológicos afirmam a presença destes 

na região desde o século XIX. 
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Na década de 1980, a Aldeia Buridina dava indícios de descaracterização étnica e 
aparente abandono dos referenciais tradicionais, levando a crer que a aldeia poderia 
deixar de existir; na década seguinte pode ser identificada uma transformação 
histórica do sentido atribuído a etnicidade nesta comunidade (PORTELA, 2006). 
 

A demarcação territorial para este Povo, em virtude da morosidade, abandono por 

parte da FUNAI e acelerado processo de crescimento da cidade, se deu em ilhas, ou seja, a 

delimitação territorial foi estabelecida por três áreas que margeiam o Rio Araguaia, sendo 

duas (área I e III) no estado de Goiás e uma (área II) no estado de Mato Grosso. As áreas I e 

III são denominadas Aldeia Buridina e Aldeia Bedeburé, respectivamente. Já a área II, trata-se 

de uma área alagada utilizada para caça e extrativismo. 

As áreas demarcadas se encontram em situação jurídica territorial como 

homologadas e registradas em cartório público, ou seja, são bens da União. Contudo, isto não 

tem garantido a segurança territorial, tampouco o afastamento das diversas tentativas de 

esbulho e invasões, para além dos preconceitos e violências de toda ordem contra a 

comunidade. 

Como dito anteriormente, a Aldeia Buridina (área I) é o objeto central da análise por 

ser em relação às demais áreas, a que se encontra com a maior problemática territorial, o que 

veremos ao longo do trabalho. Todavia, todas as áreas estão afetadas pela insegurança 

jurídica. 

A Área II (alagada e utilizada para extrativismo), em virtude das temporadas de 

turismo no Rio Araguaia e pela formação de praia (Praia da Farofa), anualmente é objeto de 

conflito entre os indígenas e os não indígenas que utilizam a praia para atividade comercial, 

com montagem de ranchos e acampamentos. Trata-se de uma utilização evidentemente 

irregular em que as questões econômicas e benefícios diretos e exclusivos são para o 

Município de Aruanã. Ignoram a irregularidade do uso, sobretudo, os direitos da comunidade 

Inỹ Karajá em relação à autonomia do território. Verifica-se, portanto, que a falta de 

fiscalização da FUNAI acaba por permitir a violação dos direitos desse Povo e, mesmo que o 

Município faça acordos com a comunidade para o uso da praia em épocas de temporada, esta 

deve ser devidamente ressarcida.  

A Área III (Aldeia Bedèburè), está ocupada por parte dos indígenas que constituem a 

comunidade Inỹ Karajá. Muito embora exista um convívio entre as aldeias (Buridina e 

Bedèburè), por divergências internas cada uma possui um cacique, o que acaba por causar 

uma dificuldade quando da resolução de problemas que afetam a comunidade como um todo, 

pois os benefícios de políticas públicas e até mesmo as demandas que envolvem o espaço 

físico do território, devem ser tratadas de forma conjunta. Contudo, hoje, na situação 
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estabelecida pela própria comunidade, a Aldeia Bedèburè carece de políticas públicas 

específicas, como por exemplo, uma escola que atenda em exclusivo essa parte da 

comunidade. 

Retomando sobre a Aldeia Buridina (área I), trata-se de uma Aldeia turística, assim 

conhecida por ser local de grande visitação, principalmente em épocas de temporadas no Rio 

Araguaia, que, também, possui uma escola bilíngue, fruto de projeto elaborado pela 

Universidade Federal de Goiás – UFG em parceria com a FUNAI, cuja função é o resgate da 

cultura, para além de um centro cultural onde comercializam os artesanatos.  

A Aldeia está em contato direto no convívio com os não indígenas, o que coloca a 

comunidade em uma situação de vulnerabilidade devida à forte influência da cidade, 

chegando a ser considerada pela FUNAI, em 1998, como a comunidade indígena mais lesada 

do país. 

Neste sentido, busca-se verificar qual a real situação territorial desta aldeia, no caso a 

Área I, que mesmo depois de homologada e registrada em cartório público, num processo que 

se deu entre 1993 e 2000, a comunidade ainda enfrenta obstáculos para a real efetivação do 

direito sobre sua terra ante o poder econômico local “que encara a terra como um objeto a ser 

parcelado para o mercado da construção civil de mansões, atracadouros, hotéis, restaurantes, 

dentre outros”. (OLIVEIRA, 2018). 

Como se observa, o processo administrativo de demarcação da terra indígena desde 

sua identificação até a sua homologação, se deu num prazo de sete anos. O que demonstra o 

quão demorado é o procedimento demarcatório e a situação de espera e expectativas da 

comunidade frente à ainda existente insegurança da situação territorial.  

De acordo com a FUNAI, a Aldeia Buridina (área I) possui um perímetro de 474,54 

metros o que corresponde a uma superfície de 01 hectare, 40 ares e 50 centiares. Com se 

percebe, o avanço da cidade e a desatenção do poder público para com a comunidade, 

restringiram os Inỹ Karajá a um espaço reduzido que configura não apenas na perda do espaço 

geográfico, mas sobretudo na perda do espaço para manutenção da própria subsistência. E, as 

consequências da morosidade de uma resolução definitiva quanto a questão territorial deste 

Povo permitem a inserção e a manutenção de diversos segmentos da sociedade não indígena, 

cujas ações desencadeiam problemas contínuos na comunidade (OLIVEIRA, 2018). 

A delimitação territorial da Aldeia Buridina, incorporou todas as construções civis 

que ao longo do tempo foram invadindo a terra indígena como mansões, guarda-barco, hotéis 

e até mesmo a escola estadual do município. Assim, busca-se compreender a problemática 

territorial e seus desdobramentos, ao passo que o procedimento administrativo demarcatório 
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se deu cumprindo todos os requisitos normativamente prescritos, exceto a extrusão da área. 

Portanto, nos leva a concluir que o reconhecimento oficial da terra indígena não significou a 

efetivação dos direitos sobre ela, pois a terra continua sendo utilizada e, ainda, sob o domínio 

de não indígenas. 

Tal situação é mapeada por imagem de satélite que sinaliza a pequena porção do 

espaço onde de fato se encontra a comunidade, enquanto que a maior parte do território está 

invadido por não indígenas, que, a todo momento atuam deliberadamente ampliando as 

construções, sujeitando a comunidade a uma situação cada vez mais restrita. 

 
SILVA, Leandro Felipe. Terras Indígenas Karajá de Aruanã I - Aruanã/GO - 2018.  

Goiânia, 2018. Banco de dados interno. Escala 1:1.000.000. 
 

No contexto histórico, através das informações trazidas pelo Processo de 

demarcação, observa-se que no decorrer do procedimento administrativo demarcatório da 

Terra Indígena Karajá de Aruanã-Goiás, houve divergências e enfrentamentos da comunidade 

com a sociedade não indígena. Problemas tanto com o poder público local, que se omitiu em 

relação às violações dos direitos da comunidade, como também, com a população urbana 

resistente à presença dos indígenas. Situações estas que contribuíram para a construção do 

enredo do conflito territorial, como demonstra a publicação abaixo retirada da página do 

Instituto Socioambiental - ISA: 
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A área, de 3 hectares, que pertencia à prefeitura de Aruanã até o decreto 
presidencial, seria destinada à estação de tratamento de esgoto da cidade e está 
incluída nos 705 hectares da reserva indígena. As obras começaram, mas a Funai 
conseguiu o embargo na Justiça. De acordo com a prefeita, a construção da estação 
de tratamento conta com verba garantida pelo governo estadual, dependendo apenas 
de decisão final sobre o litígio. Por que eles podem construir e a gente não pode? 
questiona Ana Paula.  
A prefeita diz que esse não é o primeiro ato da Funai que contraria os interesses da 
cidade. A Funai aqui pode tudo e quem sai perdendo é a população de Aruanã, 
acusa. Segundo Ana Paula, durante a temporada, os índios fecharam uma praça em 
frente a um colégio estadual e a transformaram em um estacionamento. Outro ato 
questionado pela prefeitura foi o fechamento do porto de Camaiurás, de onde partem 
os barcos com os turistas. O turismo ficou muito prejudicado com essa atitude da 
Funai, sustenta.  
No momento, o que está contrariando a administração local é a chegada de índios 
carajás da Ilha do Bananal (TO) para morar com os parentes de Aruanã. Para evitar a 
migração de índios para a cidade, a prefeita está organizando um ato público para 
protestar contra a transferência e alertar a população sobre as áreas que farão parte 
das reservas indígenas. Na avaliação dela, a população de Aruanã não concorda com 
a chegada de novos índios na cidade. Já temos os índios daqui e convivemos bem 
com eles, mas não vamos permitir essa invasão, afirma. Vamos sair com faixas pela 
cidade e mostrar para a população quais são as áreas pretendidas pelos índios. O 
Centro de Aruanã não pode se tornar uma área indígena, acrescenta” (Instituto 
Sócioambiental – ISA).2 
 

Portanto, podemos afirmar que há preconceito por parte da população de Aruanã com 

a presença dos indígenas, principalmente, com os que chegam de outras Aldeias para 

permanecerem na área que historicamente lhes pertence.  

Mesmo após o procedimento administrativo demarcatório, as demandas no âmbito 

judicial ainda continuaram, devido à discordância dos particulares com relação à demarcação 

e ainda permanecem, no agora território indígena, alegando irregularidades e vícios no 

procedimento administrativo que definiu a demarcação, e, tal situação se estende há 20 anos 

em consequências dos diversos recursos perpetrados por particulares contra a demarcação. 

No tempo da publicação do Decreto Presidencial homologatório que definia a Área I 

como terra pertencente ao Povo Inỹ Karajá, a situação de não aceitação e até mesmo revolta 

da sociedade não indígena de Aruanã, foi amplamente divulgada pelo jornal local e 

reproduzida na página do Instituto Socioambiental – ISA. Numa breve análise das publicações 

pudemos observar o tramite judicial e os posicionamentos diversos quanto às liminares 

concedidas aos particulares. Em uma delas, verifica-se total desconsideração quanto aos 

mandamentos legislativos que tratam da questão indígena, em que magistrado concede a 

limiar aos particulares, garantindo-lhes o direito de propriedade dos imóveis e assegurando-

lhes o direito de uso, determinando ainda à União e à FUNAI que “não modifiquem o estado 

                                                             
2 Publicação do jornal O Popular em, 14 de agosto de 2001. 
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da coisa sob pena de praticarem atentado, e que zelem pela manutenção da convivência 

pacífica entre os índios e os moradores de Aruanã”3.  

Na sentença, o magistrado alega ter verificado irregularidades pelo fato da relação do 

antropólogo com a comunidade ter interesse direto e indireto na matéria. 

Ainda, em inspeção realizada pelo magistrado, este alegou existir uma convivência 

pacífica da população de Aruanã com os indígenas e que a FUNAI seria a causadora dos 

problemas. Baseado nisso, como se observa na publicação, o magistrado “considerou que 

pode estar havendo um direcionamento dos processos administrativos para prejudicar os 

proprietários, o Estado de Goiás, a prefeitura de Aruanã e, por extensão, toda a população do 

município, que sobrevive do turismo”4. E, diante dessa situação, “concedeu a liminar por 

acreditar que se trata de ilicitude praticada contra os proprietários e proibiu a União e a Funai 

de fazer o registro dos imóveis em seus nomes até o julgamento definitivo da ação principal5. 

Numa análise crítica de tal posicionamento, percebemos que se trata da negação de 

qualquer referência atribuída aos direitos indígenas, numa total falta de visão humanista, 

histórica e antropológica, que torna os conhecimentos jurídicos muito precários ou 

completamente nulos de conhecimento. 

Em outra publicação, verificamos um posicionamento diverso ao anterior quanto ao 

procedimento administrativo demarcatório. Neste, a irregularidade e a existência de vícios não 

é reconhecida, indeferindo assim o pedido pleiteado, como se observa no trecho abaixo: 
A 4.ª Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região decidiu que 
não houve irregularidade nos atos e procedimentos administrativos que 
homologaram a demarcação da área indígena Karajás de Aruanã I, em Goiás. Dessa 
maneira, a Turma manteve a sentença prolatada pela Justiça Federal de Goiás, 
negando provimento às apelações que foram recebidas no Tribunal contra a 
Fundação Nacional do Índio (Funai) e contra a União Federal6. 
 

Das análises das apelações o juiz relator asseverou o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal – STF, quanto a constitucionalidade do procedimento administrativo de 

demarcação de terras indígenas, previsto no Decreto 1.775/96 e ressaltou que o 

comportamento de parcialidade do antropólogo responsável pelo estudo da demarcação não 

passa de especulações desprovidas de comprovação e apontou que “se tal conduta antiética 

ocorreu, o ônus da prova incube a quem alega”7. E, por fim, 
explicou que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios incluem-se no 
domínio constitucional da União. "As áreas por elas abrangidas são inalienáveis, 

                                                             
3 Publicação do jornal O Popular em, 14 de agosto de 2001. 
4 Publicação do jornal O Popular em, 14 de agosto de 2001. 
5 Publicação do jornal O Popular em, 30 de agosto de 2001. 
6 Âmbito Jurídico, em 17 de setembro de 2013. 
7 Âmbito Jurídico, em 17 de setembro de 2013. 
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indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva. Mesmo que comprovada a 
titulação de determinada área, se essa for considerada como de ocupação indígena 
tradicional, os títulos existentes, mesmo que justos, são nulos, de acordo com o já 
citado art. 231, § 6o, da CF/88". 
 

Portanto, preliminarmente, a partir das publicações, verifica-se a notória situação de 

vulnerabilidade e insegurança jurídica em que está inserido o Povo Inỹ Karajá de Aruanã, 

dadas as contradições da teoria e da prática, sobretudo, pela falta de uma hermenêutica 

jurídica voltada para a justiça social que perceba a especificidade dos direitos desse Povo, 

para além do desafio de sobrevivência física e cultural de uma Aldeia imersa em área urbana 

de enorme potencial turístico e agropecuário. 

Todavia, as presentes matérias não elucidam com a devida profundidade que exige o 

caso, sobre a situação real deste Povo, o que pude verificar de perto a partir da vivência com a 

comunidade. 

Dessa aproximação pude observar que a violência é cotidiana e ultrapassa as 

margens do domínio territorial por parte dos não indígenas, e, alcança o domínio da 

subjetividade. Isto se dá pela forte estigmatização existente com relação aos indivíduos, pelo 

alcoolismo, uso de drogas e prostituição, para além dos abusos sofridos pelas mulheres, 

inclusive descritos em relatórios da FUNAI. 

Em virtude espaço reduzido, grande parte dos indígenas moram na cidade. Muitos 

trabalham para a sociedade local, pois possuem dificuldades em se organizarem entre si e 

comandarem a associação existente. A divisão interna é de fato um grande problema, pois 

abala a luta pra uma assistência melhor por parte dos órgãos públicos, pois os interesses se 

tornam particularizados. 

Outro fator relevante, está na ausência de assistência por parte da FUNAI, que acaba 

por permitir a continuidade das violações. Muito embora há registros de fiscalização quanto 

às invasões irregulares por não indígenas no território, estas se dão de forma esporádica e, 

como veremos à frente, os processos de “extrusão” demoram anos para serem concluídos, 

pois não basta a notificação, é necessária forte pressão e vigilância.  

Um caso, mais recente de desrespeito e degradação cultural foi a construção de um 

lava jato sobre o cemitério indígena em que a ossada foi lançada ao rio. Situação absurda e 

inaceitável, pois o que os fazem fixar território naquela localidade, é justamente a existência 

de seus mortos. Diferentemente de nós, os mortos representam a ancestralidade e são cuidados 

como se vivos fossem, no caso, vivos são. Isto é verificado pelos adornos, as comidas e 

objetos pessoais que são colocados no túmulo daquele que fez a passagem, mas ainda se faz 

presente na comunidade. 
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Os Inỹ Karajá, mesmo com histórico de confronto com outros grupos étnicos, são 

pacíficos e, no caso específico de Aruanã, tiveram que se silenciar e se reconfigurar para se 

manterem vivos. Tornam-se, portanto, um grupo de extrema vulnerabilidade e sujeição, 

demasiadamente dependentes de políticas públicas e atenção por porte dos órgãos estatais, 

principalmente dos órgãos jurídicos para a garantia de seus direitos. 

Logo, para melhor compreendermos a dinâmica jurisdicional no trato das demandas 

territoriais indígenas e desta forma alcançarmos o objetivo do presente trabalho, passamos 

para as análises pontuais das normas que prescrevem os direitos desses povos. 

 

2 TRATAMENTO JURÍDICO DA QUESTÃO TERRITORIAL INDÍGENA 

 
Estar na Nação evidencia o tempo que volta, o ciclo que se 
transforma sem nunca deixar de ter sido 

Manoel Ferreira Lima Filho  
 

O tratamento jurídico da questão territorial indígena se aperfeiçoa a partir do direito 

originário dos povos sobre as terras que ocupam. E, este direito, congênito e originário, 

independe de titulação, tampouco de reconhecimento formal. Assim, consagrado desde o 

processo de colonização pelas cartas régias, foi mantido no sistema jurídico brasileiro até os 

dias atuais. 

Todavia, tal direito inicialmente se pautava por um modelo etnocêntrico e 

assimilacionista, desconsiderando um modo de vida diverso culturalmente, e assim se 

manteve até 1988, quando do processo de democratização e da forte atuação do movimento 

indígena e dos setores da sociedade civil, os paradigmas da tutela e assimilação foram 

superados e a diversidade cultural tornou-se um valor promovido constitucionalmente.  

Mas, faz-se oportuno enfatizar que apesar de o paradigma da tutela ter sido superado, 

a Constituição Federal de 1988 recepcionou tal instituto ao passo que o artigo 231 dispõe 

competir à União proteger e fazer respeitar todos os bens indígenas. Portanto, “a Constituição 

exige que o Estado proteja os bens indígenas e esta proteção pode ser efetivada pelo caminho 

do regime tutelar exposto no Código Civil e regulamentado pelo Estatuto” (SOUZA FILHO, 

2012, p. 107). Mas, claro que o conteúdo dessa tutela é público e não somente a pessoa do 

tutor. 

E, quanto a possibilidade de uma nova legislação omitir totalmente a tutela, elucida 

Souza Filho (2012, p. 108) que, “não é possível omitir totalmente a tutela, é preciso, porém 
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aprofundá-la, dando o mesmo nome ou criando-lhe outro mais eficaz e direto”. O que 

significa, conforme o autor,  
em primeiro lugar deve-se retomar a definição de 1928, afastando desde logo a 
tutela orfanológica8 e qualquer menção ou aplicação, mesmo  que subsidiária, da 
legislação privada, deixando claro que aqui não se trata de Direito Privado de 
Família, e sim, de Direito Público. Em Segundo lugar, deve ser entregue a 
administração dos bens aos próprios índios, segundo seus usos, costumes e tradição, 
mantendo a intervenção do Estado sempre que houver negócio jurídico com não 
índios, mas agregando a responsabilidade objetivo do Estado sempre que, em 
havendo sua participação, houver prejuízo ao património indígena. 
 

A exemplo, tal situação pode ser observada com relação ao Povo Inỹ Karajá, que 

diante das circunstâncias de vulnerabilidade, necessitam do exercício de proteção da FUNAI. 

Mas, como enfatiza o mesmo autor supracitado, 
esta é uma questão que pode ser conduzida de forma aberta e clara, para ser estudada 
em sua complexidade, tratada a matéria com a seriedade técnica e científica 
necessária e com a indispensável fundamentação teórica, nos setores responsáveis 
pela política indigenista do país, com a participação dos setores científicos 
competentes e lideranças indígenas (SOUZA FILHO, 2012, p. 107). 
 

Feita a observação e retomando a discussão maior que é o direito constitucional 

indígena sobre a terra que habita, temos que, a partir de então, a garantia do direito originário 

dos povos indígenas tomou corpo, alicerçado por um capítulo da Constituição direcionado, 

em específico a seus direitos, consolidando, por sua vez, um Estado pluriétnico. 

Sobre o mesmo tema, Ricardo Verdum (2014, p.109) destaca que o entendimento 

acerca deste capítulo não apenas está direcionado ao reconhecimento dos povos indígenas de 

serem distintos culturalmente, “mas como povos ou nações originárias com direitos coletivos 

específicos no âmbito do Estado nacional; sujeitos políticos coletivos com direito ao 

reconhecimento de seus territórios e formas de territorialização, e a participar dos pactos com 

essa sociedade e o Estado nacional”. Isto significa também, o reconhecimento ao direito à 

autodeterminação, “o direito a autonomia e jurisdição dentro dos seus territórios, ao mesmo 

tempo em que o direito à participação e consulta nas decisões legais e administrativas do 

Estado que tenham efeito sobre os seus territórios, condições e modos de vida” (VERDUM, 

2014, p. 110). 

Neste contexto, Magdalena Goméz (2002) aponta para uma problemática relacionada 

aos direitos indígenas: 

                                                             
8 Conforme Cunha (1987, p. 110), a tutela surgiu com uma solução para se garantir a mão-de-obra indígena em 
um momento de transição entre a escravidão e o trabalho assalariado”. Desta forma, o Governo colonial, como 
forma de impedir uma evasão dos índios, os colocou sob o Regimento de Órfãos. “Assim, teriam que 
permanecer junto a seus antigos senhores por um período de seis anos” (STEFANELLO e BONIN, 2013, p. 
121). Uma forma de evitar o insucesso da inserção destes na sociedade colonial. 
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Si uno de los problemas que expresa la crisis del derecho es un distanciamiento con 
la realidad social y su apego a la letra de la norma, en el caso indígena dicha crisis es 
doble ante la ausencia de normas. La ficción jurídica de una sociedad homógenea no 
se puede sostener más. Ahora corresponde al Estado asumir una propuesta de 
reconstitución para dar cabida a nuevos sujetos de derecho, que han mantenido su 
legitimidad y han carecido de legalidad. 
 

A autora chama a atenção para a crise normativa existente, principalmente no caso 

dos indígenas, visto que há um distanciamento entre a realidade social e a letra da lei em que a 

homogeneidade social não pode ser sustentada, cabendo ao Estado assumir um 

posicionamento capaz de atender os novos sujeitos de direito. Isto porque o sistema jurídico 

como uma ordem condicional de validação das leis, deve de forma efetiva distinguir o direito 

geral do direito constitucional particular. Ou seja, a autora alerta que para além da jurisdição 

estatal, também há a jurisdição indígena que não é considerada. 

Mesmo tratando dos direitos indígenas num contexto latino americano, a autora 

traduz as mesmas necessidades dos povos indígenas brasileiros de que “el espacio jurídico 

ocupado por los pueblos indígenas ha carecido de validez” (GOMÉZ, 2002). 

Ainda nesse mesmo sentido, Dantas (2014) enfatiza que “no Brasil, durante os quase 

cinco séculos que precederam o reconhecimento constitucional do final da década de 1980, a 

presença das diferenças étnicas dos povos indígenas esteve invisibilizada, tanto no plano 

social, pelo preconceito, como no jurídico, pela desconsideração das pessoas e sociedades 

diferenciadas”. 

O autor elucida que mesmo com o transcurso das mudanças trazidas pela 

Constituição de 1988, ainda há o preconceito, a ideologia homogeneizante de apropriação, 

dominação e negação desses povos e seus direitos, sobretudo, quando estes estão relacionadas 

à natureza da autodeterminação dos indígenas sobre o governo dos seus territórios que 

segundo o autor, 
a configuração jurídica dessa defesa está implícita na própria Constituição da 
República, quando reserva para si a titularidade das terras indígenas ou quando nega 
a estes a denominação de povos. Por conseguinte – muito embora constitua exceção 
– exclui qualquer dos poderes de uso ou fruição desses espaços, consagrados nela 
mesma, quando estipula que as populações indígenas poderão ser removidas de suas 
terras para a defesa da soberania do país (DANTAS, 2014). 
 

Portanto, faz-se necessário uma análise crítica da legislação brasileira e de seus 

dispositivos de forma a identificar os principais problemas enfrentados pelos indígenas na 

proteção do direito à terra que tradicionalmente ocupam e sua organização social, seus 

costumes, línguas, crenças e tradições, conforme prescreve expressamente a Constituição 

Federal de 1988. 

Conforme Marés (2013, p. 14),  
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a Lei brasileira sempre deu comandos com forma protetora, mas com forte dose de 
intervenção, isto é, protegia-se para integrar, com a ideia de que integração era o 
bem maior que se oferecia ao gentio, uma dádiva que em muitos escritos está isenta 
de cinismo porque o autor crê, sinceramente, que o melhor para os índios é deixar de 
ser índio e viver em civilização 
 

Ainda traz o autor que 
a forma como se dá a garantia às terras, os dispositivos que atribuem competência 
para legislar sobre o processo de integração e as leis regulamentadoras deixam claro 
que o ideário assimilacionista do século XIX está presente até o advento da 
Constituição de 1988: os índios haveriam de deixar de ser índios (MARÉS, 2013, p. 
14 e 15). 
 

Assim, muito embora tenhamos avançado na proteção dos direitos indígenas com a 

Constituição de 1988, que rompe com o paradigma da assimilação e reconhece o direito 

originário das terras por eles ocupadas, a questão indígena, ainda que tratada com legislação 

própria, não se aplica com efetividade e se mantém num campo de constantes tentativas de 

violações, o que coloca a legislação indigenista num campo eterno de incertezas e 

insegurança. 

 

2.1 A LEGISLAÇÃO INDIGENISTA COMO UM CAMPO DE INCERTEZAS 

O que se espera da legislação indigenista é que esta apresente diretrizes que orientem 

ações que sejam capazes de soluções justas. Sua interpretação deve ser ampla e 

minunciosamente analisada sendo imprescindível a exegese do jurista à luz dos 

conhecimentos antropológicos em que cada problema seja atendido em suas especificidades 

quando observada a infringência da Lei (SILVA, p. 39) 

“A norma geral é constitucional. O direito do índio à terra em que vive é o princípio 

geral de direito ao qual se subordinam todas as demais normas relativas ao indígena no 

Brasil” (SILVA, p.39) 

Todavia verificamos que muito embora haja um capítulo específico da Constituição 

Federal de 1988 que afirma os direitos dos povos indígenas, o qual as demais legislações se 

subordinam, esta resta insuficiente, pois invariavelmente há que se transformar a cultura 

política e as instituições com seus mecanismos e práticas. E, a expressão desta insuficiência é 

percebida nos inúmeros projetos de lei e emendas à Constituição que tramitam no Congresso 

Nacional, que tentam alterar os direitos indígenas nos atos legislativos que desconsideram os 

acordos internacionais. 

Portanto, a legislação indigenista, sobretudo o capítulo específico da Constituição, 

não pode ser um campo de incertezas, em que os sujeitos de direitos fiquem em constante 

estado de expectativa e insegurança. Há que se pautar numa postura definitiva de ruptura, com 
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os paradigmas que já não correspondem às demandas atuais e que primem pela efetivação dos 

direitos assegurados constitucionalmente e, principalmente, que sejam revisadas e analisadas 

à luz da justiça social e da aceitação das diferenças. Entendimento este que se faz emergencial 

no campo jurídico para uma efetiva e consciente defesa dos direitos e garantias dos povos 

indígenas. 

Assim sendo, passamos cronologicamente, à análise crítica das referências 

legislativas que constituem o trato das demandas indígenas. 

 

2.1.1 ESTATUTO DO ÍNDIO – LEI Nº. 6.001 DE 1973: A EMERGÊNCIA DE UM 

NOVO PROJETO PARA OS POVOS 

O Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 19 de dezembro de 1973, surgiu da necessidade 

imediata de uma legislação que assegurasse os direitos indígenas frente aos diversos conflitos, 

predominantemente territorial, que os envolvia e que tomavam proporções cada vez maiores. 

Neste tempo, a FUNAI, criada em 05 de dezembro de 1967, era a responsável por 

representar os indígenas. Órgão que substituiu o SPI, criado em 1910, em virtude dos 

escândalos de corrupção. 

O Estatuto, conforme prescreve seu artigo 1º, é o instrumento jurídico que “regula a 

situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas (...)”. “Nasce em um 

momento histórico-político-indigenista muito delicado, visto a carência de políticas 

indigenistas sérias voltadas a atender as necessidades demandadas por estes Povos” 

(STEFANELLO e BONIN, 2013, p. 120). 

Pare além do trato das questões relacionadas às terras indígenas (terras ocupadas 

tradicionalmente, reservadas e de domínio), o Estatuto consolida a ideia, que ainda se faz 

presente, da integração progressiva e harmoniosa dos indígenas à comunhão nacional. Ou 

seja, a descaracterização da identidade indígena, para tão logo deixarem de ser e, por 

conseguinte, perderem seus direitos originários, ao passo que se igualariam aos cidadãos 

comuns brasileiros. 

O discurso da integração se apoia na noção de tutela, no caso, exercida pela FUNAI, 

com o objetivo de acompanhar esse processo de transição, na proteção daqueles que até então 

eram considerados relativamente incapazes. Situação esta, reforçada pelo Código Civil de 

1916, em seu artigo 6º, que prescrevia serem relativamente incapazes a certos atos (art. 147), 

ou à maneira de os exercer, inciso III, os silvícolas. 
Portanto, o Estatuto do Índio de 1973 traz consigo esse “ranço” do pensamento dos 
homens da história, permitindo que a condição de tutelados cerceie – além de 
reduzir a capacidade civil dos índios, autogestão de suas terras e a projeção de seu 
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futuro como povos – sua livre expressão política e acesso aos serviços públicos, ao 
mercado de trabalho, às linhas oficiais de crédito como também de administrar 
diretamente seus territórios. 
 

Muito embora anacrônico e cheio de falhas, tal Estatuto é, ainda, a principal Lei 

indigenista em vigor que traz os critérios e conceitos reguladores das demandas indígenas e 

onde encontramos a definição de índio e de comunidade indígena, assim como dispõe o artigo 

3º: 
Art. 3º Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a seguir 
discriminadas: 
        I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência pré-
colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico 
cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional; 
        II - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de famílias ou 
comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos 
outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou 
permanentes, sem contudo estarem neles integrados. 
 

De acordo com Barreto (2003, p. 33),  
a definição do Estatuto é feita sob três critérios: genealógico, quando se refere a 
origem e ascendência pré-colombiana; cultural, ao mencionar as características 
culturais que o distinguem da sociedade nacional; e, por fim, pertença étnica, na 
expressão que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico. 
 

Ainda, em seu artigo 4º a Lei classifica o indígena em três estágios que vão de 

acordo com o contato ou integração com a comunidade envolvente, quais sejam: isolados; em 

vias de integração e integrados, o que Barreto (2003) designa como paradigma da integração. 

Ou seja, segundo o autor, “paradigma” seria “os estágios de evolução cultural pelos quais os 

índios (isolada ou coletivamente) passarão necessária e inexoravelmente” e complementa 

dizendo se tratar de “estágios a partir dos quais seria possível diferenciá-los numa escala 

hierárquica de menos ou mais evoluídos”. 

Percebe-se que desta maneira a figura indígena é tida como inferior, sendo necessária 

a sua integração junto à comunidade nacional como uma condicionante para que sejam 

considerados sujeitos capazes, deixando assim de ser inferior, por conseguinte, indígenas, 

perdendo sua identidade e, assim, a perda de sua proteção especial. 

Nesta mesma Lei, também, estão formalizados os procedimentos a serem adotados 

pelo órgão estatal, no caso a FUNAI, para proteger e dar assistência às populações indígenas, 

demandar sobre a definição de suas terras e, também orientar no processo de regularização 

fundiária, definidos pelo posterior Decreto 1.775, de 1996. 

Contudo, “o Estatuto do Índio representou (à época) um avanço em relação à política 

indigenista praticada, estabelecendo novos referenciais no que diz respeito à definição das 

terras ocupadas tradicionalmente pelos índios” (FUNAI). No entanto, para que a FUNAI 
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exerça suas funções, “inclusive o de resgate dos direitos dos povos confinados, é urgente que 

o Estatuto do Índio, de 1973, se transforme em Estatuto das Sociedades Indígenas, 

regulamentando os direitos coletivos dos povos que há 500 anos lutam, esperam e morrem 

para ter o singelo direito de continuar a ser povo” (MARÉS). 

Como se percebe, o Estatuto do Índio, como posto, “já não basta como instrumento 

adequado para a garantia e efetivação dos dispositivos constitucionais” (SOUZA FILHO, 

2009, p. 11). E, Ainda que já exista um Projeto de Lei (2.057 de 1991), que pretende criar o 

Estatuto das Sociedades Indígenas e que traz algumas inovações, comparadas aos conceitos e 

definições trazidos pelo Estatuto do Índio, como a capacidade civil, demarcação e proteção 

dos conhecimentos tradicionais. Nota-se que tal projeto, mesmo que carente de ajustes ao 

longo de seu conteúdo, se aproxima da atual relação do Estado para com os indígenas e seus 

direitos. Em que se visualiza uma mudança de orientação entre o atual Estatuto e o projeto de 

Estatuto das Sociedades Indígenas onde o primeiro trata o indígena a partir de uma 

perspectiva de inferioridade enquanto o outro a partir de uma perspectiva de diferença 

(BARRETO, 2003, p. 35). 

Entretanto, como tentativa de reelaboração e adequação às demandas indígenas 

atuais, já que o Projeto de Lei discutido pela Câmara dos Deputados e aprovado em Comissão 

Especial encontra-se sem tramitação desde 1994, foi apresentada pelo Ministério da Justiça à 

Câmara dos Deputados uma proposta regulamentando o Novo Estatuto dos Povos Indígenas. 

Tal Projeto foi elaborado pela Comissão Nacional de Política Indigenista, por meio 

da Subcomissão de Assuntos Legislativos, após realização de um Seminário Nacional, em 

2008, a fim de acrescentar novas propostas e reivindicações em seu texto final. 

O Novo Estatuto proposto é um extenso Projeto, com aproximadamente 250 artigos 

que se dividem em nove capítulos estruturados da seguinte maneira: 
o primeiro capítulo trata sobre os princípios e definições; o segundo versa acerca do 
patrimônio e sua administração; o terceiro dispõe sobre os bens, garantias, negócios 
e proteção; o quarto fala das terras indígenas; o quinto assegura a consulta prévia, 
livre e informada; o sexto estabelece como deve ocorrer o aproveitamento dos 
recursos minerais e hídricos; o sétimo trata das políticas sociais; o oitavo da cultura, 
sendo o último capítulo destinado às normas penais e processuais a serem aplicadas 
aos povos indígenas. 
 

Importante observar que esta nova proposta abarca tanto a implementação dos 

tratados internacionais como as reivindicações indígenas nacionais, pois estes ao longo dos 

anos articularam suas organizações e desenvolveram ainda mais a capacidade de intervenção, 

tornando-se protagonistas na luta por seus direitos e pelo não retrocesso destes. 
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Ainda, oportuno destacar os princípios apresentados pelo Projeto considerando serem 

avanços na proteção dos Direitos Indígenas, sendo eles: 
I- garantir aos indígenas o acesso aos conhecimentos da sociedade brasileira e sobre 
o seu funcionamento; 
II- garantir meios para sua auto-sustentação, respeitadas as suas diferenças culturais; 
III- assegurar a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e de 
subsistência; 
IV-assegurar o seu reconhecimento como grupos etnicamente diferenciados, 
respeitando suas organizações sociais, uso, costumes, línguas e tradições, seus  
modos de viver, criar e fazer, seus valores culturais e artísticos e demais formas de 
expressão; 
V- garantir a posse e a permanência nas suas terras e o usufruto exclusivo das 
riquezas dos solos, rios e lagos nelas existentes; 
VI- garantir o pleno exercício dos direitos civis e políticos; 
VII- proteger os bens de valor artístico, histórico e cultural, os sítios arqueológicos e 
as demais formas de referência à identidade, à ação e à história dos povos ou 
comunidades indígenas; 
VIII- proteger os povos em extinção, em situação de isolamento voluntário ou não 
contatados. 

 

Assim, enquanto o Estatuto do Índio regula a situação jurídica dos silvícolas, 

permanecendo com seu viés integrador, o Novo Projeto de Estatuto dos Povos Indígenas “tem 

como princípio regular a situação jurídica dos indígenas, suas comunidades e povos, fazendo 

respeitar sua organização social, cultura, terras que ocupam e seus bens” (STEFANELLO e 

BONIN, 2013, p. 123). 

Todavia, Stefanello e Bonin (2013, p. 123) alertam que “ainda que o Novo Estatuto 

contenha importantes mudanças, o mesmo não deixa de ser reflexo da política indigenista 

produzida pela sociedade dominante e excludente que impera nas relações de poder, seja no 

Congresso Nacional, sejam nos diversos tribunais”. 

 Outro importante destaque a fazer é quanto às definições dos conceitos de Povos 

Indígenas, Comunidade e Indígena trazidos pelo Novo Projeto, haja vista o Estatuto do Índio 

utilizar conceitos como Índio ou Silvícola e Comunidade indígena ou tribal, termos já 

superados contudo ainda empregados em peças processuais, inclusive em sentenças recentes 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal-STF, por influência de um Estatuto desatualizado 

e, também, pelo desconhecimento dos juristas quanto ao trato das demandas indígenas ao 

desconsiderarem o contexto histórico cultural destes Povos. 

Então,  
por Povos indígenas, o projeto estabelece que são coletividades de origem pré-
colombiana que se distinguem  no conjunto da sociedade e entre si, com identidade e 
organização próprias, cosmovisão específica e especial relação com a terra que 
habitam. 
Como comunidade, o Novo Estatuto reconhece como o grupo humano local, parcela 
de um ou mais povos indígenas com organização própria. 
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Por fim, como Indígena, entende-se o indivíduo que se considera como pertencente a 
um povo ou comunidade, e é por seus membros reconhecidos (STEFANELLO e 
BONIN, 2013, p. 125). 
 

Nota-se que no Projeto, os requisitos para que o sujeito seja considerado indígena, é 

se considerar pertencente a um povo ou a uma comunidade indígena ou ser reconhecido por 

seus membros como tal, diferentemente do Estatuo do Índio vigente que, para a condição de 

ser indígena é necessário que suas características culturais sejam distintas da sociedade 

nacional. 

Isto posto, nos remete também à urgente modificação da compreensão sobre o sujeito 

indígena, tanto na esfera pública como nas relações sócias, pois muito embora exista uma 

simpatia por parte da sociedade nacional quanto ao direitos desses Povos e respeito pela sua 

cultura, o simples fato de estarem próximos a nós e utilizando dos mesmos recursos, por 

direito, tão logo os descaracterizam, numa errônea negação da identidade destes. 

Em suma, o Novo Projeto é amplo e traz avanços que são emergenciais para o 

reconhecimento e efetivação dos direitos desses Povos por possuir congruência com o texto 

constitucional e, também, com as Convenções Internacionais, o que o torna um relevante 

instrumento jurídico. 

Fica então a esperança de que a luta e a articulação destes Povos sejam suficientes 

para alcançar sua aprovação, mesmo que já exista um Projeto de Lei (2.057 de 1991) 

aprovado, contudo, sem andamento desde 1994. Fica o alerta de que a morosidade legislativa 

também contribui para a manutenção da violência histórica contra estes Povos. 

 

2.1.2 DECRETO Nº. 1.775 DE 1996: AS ETAPAS DE UM TERRITÓRIO 

A demarcação das terras indígenas nos ensinamentos de Carlos Frederico Marés 

(2012, p. 148),  
“é o ápice do processo de reconhecimento do seu caráter ou natureza”. Elucida o 
autor que “a demarcação de terras indígenas somente é necessária para sua proteção 
física, mas não se pode deixar de protege-las juridicamente ainda que não haja 
demarcação. Isto é, a demarcação não é o ato administrativo que constitui a terra 
indígena, mas é mero ato de reconhecimento, de natureza declaratório”. 
 

Isto porque o que define a terra indígena, como já vimos, é a sua ocupação ou posse. 

E, na atual Constituição este direito é resguardado a partir da sua tradicionalidade, ou seja, 

“não há ato constitutivo de terra indígena, ela é e se presume que sempre foi” (SOUZA 

FILHO, 2012, p. 148), sendo, então, a demarcação um ato de certificação secundária. 

Nesse ensejo, importante destacar que diferentemente das terras devolutas, que se 

definem pela negativa, nem públicas nem privadas, as terras indígenas se definem pela 
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afirmativa de serem terras tradicionalmente ocupadas. Ou seja, os povos conhecem de suas 

terras, bastando a estes reivindicar o território. Todavia, a simplicidade deste pedido se torna 

complexa quando se alcança a realidade, pois o conceito de território, como já vimos, é 

diverso tanto dos povos indígenas entre si, como destes para com os não indígenas, e não se 

equivale “à ideia patrimonial de terra que fundamenta o direito moderno” (SOUZA FILHO, 

2012, p. 149). 

Portanto, demarcar a terra indígena é também considerar a territorialidade destes 

Povos, seu vínculo sentimental com a terra. Por outro lado, esse diverso entendimento sobre 

território poderia ser superado pela tolerância e justiça social na esfera jurídica, entretanto, são 

os interesses econômicos que ditam as regras e estabelecem os conflitos territoriais. 

E, aqui, verificamos mais uma violência contra os direitos desses Povos ocasionada 

pela omissão do Estado brasileiro que não cumpriu com as normas que estabeleciam a 

demarcação das terras indígenas. O Estatuto do Índio (Lei nº. 6.001 de 1973) que determina 

em seu artigo 65 a responsabilidade do Poder Executivo em fazer a demarcação das terras 

num prazo de 5 anos. Prazo este ignorado pela Administração Pública tendo a Constituição de 

1988, no artigo 67 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, novamente 

estabelecendo o prazo de 5 anos. Como é sabido, o prazo mais uma vez “foi vencido sem 

penas para os poderes omissos” (SOUZA FILHO, 2012, p. 150). 

À vista disso, temos que para o direito à demarcação primeiramente é necessário o 

reconhecimento e, por conseguinte, o longo processo que define um território a partir de sua 

demarcação física e com o registro da terra. 

O Estatuto do Índio, em seu artigo 19, determina ao órgão federal de assistência ao 

índio que estabeleça administrativamente a demarcação conforme os critérios 

convencionados, em decreto, pelo Poder Executivo. Desde então, cinco Decretos diferentes 

compuseram o reconhecimento do Estado dos direitos originários dos Povos sobre suas terras. 

O Decreto nº. 76.999, de 8 de janeiro de 1976, foi em seu conteúdo o mais simples, 

onde um antropólogo e um engenheiro ou agrimensor nomeados pela FUNAI elaboravam o 

relatório circunstanciado que, aprovado pela autoridade administrativa, definia a demarcação 

física. Demarcado o território, o Presidente da República o homologava e o registro era feito 

no Serviço de Patrimônio da União - SPU e no cartório de registro de imóveis. 

O Decreto nº. 88.118, de 23 de fevereiro de 1983, modificou o procedimento, 

estabelecendo a constituição de um equipe técnica para a identificação do território. Os 

resultados eram apresentados pela FUNAI a um grupo de trabalho composto por vários órgãos 

federais e estaduais, que emitiam um parecer. que era encaminhado ao Ministro do Interior e 
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ao Ministro Extraordinário para Assuntos Fundiários. Ambos encaminhavam o parecer para o 

Presidente da República que por Decreto delimitava a área e determinava a demarcação física, 

para após, por novo Decreto, homologar e registrar. 

O Decreto nº. 94.945, de 23 de setembro de 1987, tornou-se ainda mais burocrático o 

processo administrativo de demarcação, pois tal Decreto criava diferenças entre terras 

indígenas situadas em região de fronteira, estabelecendo conceitos que não acompanhavam 

determinações constitucionais, além de exigir a participação obrigatória do Conselho de 

Segurança Nacional, ficando então as demarcações dependentes da aprovação deste setor. 

O Decreto 22, de 4 de fevereiro de 1991, procurou adaptar o procedimento à 

Constituição e, mesmo com suas falhas, sob sua vigência ocorreram o maior número de 

demarcação de terras indígenas. 

Por fim, o Decreto nº. 1.775, de 8 de fevereiro de 1996, ainda em vigor, introduziu a 

fase contraditória no procedimento administrativo, em que a identificação e a demarcação dos 

territórios somente podem ocorrer mediante titulares de direito atingido, isto é, podem discutir 

o ato. “Porém, convém deixar claro que a demarcação de terras indígenas não constitui, nem 

desconstitui direitos” (SOUZA FILHO, 2012, p. 152). Como enfatiza Souza Filho (2012, p. 

153), “se alguém se sentir prejudicado pelo reconhecimento, deve buscar a reparação de seus 

direitos violados não pelos povos indígenas, mas por atos anteriores ao reconhecimento”, pois 

como salienta o mesmo autor, “não necessita ponderar contra-argumentos para reconhecer o 

caráter indígena de uma terra”. 

Após um breve esboço acerca da demarcação, passamos então para o que dispõe o 

atual Decreto (nº 1.775 de 1996), que estabelece o procedimento administrativo de 

demarcação das terras indígenas e que atribui à FUNAI a responsabilidade de 
realizar os estudos multidisciplinares – de natureza etno-histórica, ambiental, 
cartográfica e fundiária – necessários à identificação dos limites das terras indígenas, 
assegurando a participação do poder público e o direito ao contraditório dos 
interessados, nos termos das normativas vigentes; demarcar fisicamente as terras 
indígenas, por meio da materialização dos limites declarados pelo Ministro da 
Justiça, com a abertura de picadas e colocação de marcos e placas indicativas; pagar 
as indenizações consignadas no §6º do Art. 231 aos ocupantes considerados de boa-
fé das terras indígenas; providenciar o registro da terra indígena na Secretaria de 
Patrimônio da União e no Cartório de Registro de Imóveis da comarca onde ela se 
localiza, após expedição de Decreto da Presidência da República (FUNAI). 
 

De acordo com Villares (2009), 
O direito indígena de habitar suas terras e delas usufruir é anterior ao 
reconhecimento formal pelo Estado, no entanto, com a edição do decreto 
homologatório surge uma série de obrigações e prerrogativas da União em relação à 
terra indígena. Há o dever de fiscalizar qualquer ilegalidade perpetrada, seja o uso 
indevido das riquezas naturais pelos não indígenas, o garimpo, a mineração, o 
aproveitamento hidrelétrico de seus rios, a invasão e o arrendamento das terras entre 
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outros. Ou seja, demarcada uma terra, a União deve, escorada no poder de polícia 
administrativo que lhe compete, agir de oficio, sem a necessidade de recorrer ao 
Poder Judiciário, para estancar as ilegalidades cometidas. 
 

Portanto, a demarcação é o reconhecimento formal disposto no artigo 231 da 

Constituição Federal de 1988 e de competência da União. Desta forma, a demarcação 

devidamente homologada, autoriza a retirada dos ocupantes não indígenas da terra, ao passo 

que o usufruto das terras passa a ser dos indígenas que a habitam, podendo haver retirada 

compulsória daqueles que resistirem. 

Para além das responsabilidades atribuídas à FUNAI, o Decreto determina as etapas 

pelas quais o procedimento demarcatório deve passar. Essas etapas vão desde a requisição dos 

indígenas pela demarcação de determinada área até a homologação e registro do território 

como bem da União e usufruto exclusivo destes em cartório público. Aqui, resta por oportuno 

frisar que trata-se de um dos momentos mais demorados e problemáticos, ante a existência do 

contraditório, do processo de demarcação, pois para cada etapa existe um prazo a ser 

cumprido e, muito embora sejam prazos relativamente curtos, em que pese a dura realidade da 

forma como os interesses destes Povos são tratados, as demarcações se estendem por longos 

anos aumentando ainda mais vulnerabilidade e a insegurança jurídica dos Povos indígenas 

sobre os seus originários direitos. Também é importante salientar que a falha que acompanhou 

todos os Decretos ainda permanece no Decreto atual, é que todos ignoraram o direito de 

escuta e participação dos Povos nos processos que envolvem a demarcação de seus territórios. 

 

2.1.3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: A PROTEÇÃO DOS INDÍGENAS 

A Constituição Federal de 1988 foi um marco histórico na relação do Estado com os 

povos indígenas e revolucionou o posicionamento jurídico uma vez que foi assegurando aos 

indígenas a sua identidade, ou seja, o direito de serem índios, rompendo assim, com a política 

integracionista (SOUZA FILHO, 2012, p. 106 e 107). 

Em que pese a forte resistência contra as incessantes violências sofridas, os 

indígenas, através de suas organizações e por influência das organizações universitárias, do 

movimento dos Direitos Humanos, de advogados, professores e antropólogos, que atuavam 

contra a política emancipatória dos indígenas tidos como aculturados, na intenção de retirar-

lhes o direito sobre seus territórios, operaram na Assembleia Constituinte (1987-1988) 

culminando assim num capítulo especifico para tratar dos direitos dos indígenas. 

Hoje, é possível verificar que no direito constitucional “é recorrente a visão de que o 

Brasil assegura direitos a essas populações, inaugurando uma nova forma de conceber a 
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questão que vai além da ideia de tutela estatal e da hierarquização e homogeneização de 

grupos” (ARAÚJO JUNIOR, 2017, p. 176). Isto porque a realidade destes Povos, no Brasil, 

como já vimos, é marcada pela marginalização, negação de dignidade e ausência de 

participação nos processos decisórios que envolvem seus direitos. 

Com esse avanço, muitas conquistas vieram, como as demarcações territoriais, 

políticas públicas, o próprio sistema jurídico, mas, por outro lado, graves ameaças surgiram, 

pois tornaram-se adversários do sistema econômico, já que seus direitos atingem diretamente 

projetos de desenvolvimento do Estado e, também dos particulares do agronegócio. Deste 

modo, percebemos que ainda que exista o comando constitucional, os enfrentamentos 

permanecem, pois são inúmeras as tentativas de derrubar as conquistas e diminuir ou negar 

direitos. 

Isto porque a Constituição consagrou destaque aos povos indígenas em diversos 

artigos, o que impôs um dever de proteção que garanta as especificidades destes. A começar, 

pelo instituto do indigenato9 consubstanciado no artigo 231, §2º, segundo o qual “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”. 

Observa-se que “os ideais federativos fazem com que a nova ideologia reconheça os 

povos indígenas como parte do povo brasileiro, ainda que não integrados, e com que seus 

territórios sejam considerados como existentes e parte da Federação” (VILLARES, 2009, p. 

103). 

O indigenato, então, foi recepcionado pela Constituição de 1988, reconhecendo as 

terras indígenas e determinando à União a responsabilidade pela demarcação. Considerando 

ainda, o mesmo instituto, anteriormente ter sido recepcionado pela Lei infraconstitucional, 

(Lei 6.001/1973) que dispõe em seu artigo 25 sobre o reconhecimento dos povos indígenas à 

posse permanente das terras por eles habitadas, independentemente de demarcadas ou não. 

Entretanto, este reconhecimento, para que atenda aos mandamentos constitucionais, 

deve estar respaldado à especial relação que o índio mantém com a terra, já que esta 

representa valor indispensável à sua sobrevivência. Sem tal garantia, ocorrerá fatidicamente a 

sua morte física e cultural, caracterizada esta última pela desintegração dos costumes e rituais, 

perda da identidade étnica, dissolução dos vínculos históricos, sociais e antropológicos, além 

da dissolução da sua consciência enquanto povo. Para tanto, várias terminologias aqui podem 

ser empregadas, tais como, genocídio, etnocídio, epstemicídio. 

                                                             
9 “(...) doutrina j�r ídica posi�i vis�a  q�e reconhece o direito dos índios ao domínio das �er ras q�e oc�pa m” 
(VILLARES, 2009, p. 103) 
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Ainda, o artigo 231, §1º, traz a conceituação de terra tradicionalmente ocupada, que 

são aquelas habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as 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. 

Mesmo que ainda sem previsão legal que regulamente, o §3º, trata sobre o aproveitamento 

dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 

minerais em terras indígenas que só podem ser utilizados sob autorização do Congresso 

Nacional, com prévia oitiva das comunidades afetadas e que teriam direito à participação dos 

resultados. Aqui, verificamos mais uma das recorrentes violações dos direitos destes Povos, 

pois é predominante em todos os processos que demandam sobre as questões territoriais 

indígenas, a ausência de participação dos grupos diretamente afetados. Já no §4º, as terras são 

inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. Araujo Filho (2018, p. 

205) salienta que ao que se refere este parágrafo, “não há previsão sobre a relação dos 

territórios como os entes federativos, nem qualquer menção à representação política dos 

índios”. 

Quanto ao artigo 232, muito embora preveja que nos campos 
institucional e judicial “os índios, suas comunidades e organizações são partes 
legitimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, a 
Constituição fez uma aposta na atuação incisiva do Ministério Público, que detém a 
atribuição de defender judicialmente os direitos e interesses dessas populações” 
(ARAUJO FILHO, 2018, p. 205). 
 

Desta maneira, temos que  
a Constituição Brasileira embora progressista, deixou em aberto o tratamento de 
tema que poderiam ter contribuído para uma maior autonomia dos povos indígenas e 
pela efetividade de seus direitos. Este, porém, está longe de ser o maior dos 
problemas, uma vez que a prática constitucional segue muito apegada aos 
parâmetros anteriores à promulgação da Constituição de 1988, marcados pelo 
assimilacionismo e pela distinção entre grupos de indígenas conforme seu grau de 
integração, ou pela priorização de certos projetos nacionais, para os quais o 
componente indígena representa um empecilho. Esse assimilacionismo vigora em 
todos os poderes, mas é mais especialmente sentido no sistema de justiça, sobretudo 
no Poder Judiciário (ARAUJO JUNIOR, 2018, p. 181) 
 

Isso nos remete diretamente ao caso do Povo e das Terras Karajá, nosso objeto 

imediato de observação, pois muito embora exista um direito, à este Povo é negada a 

autonomia e, pela ausência desta, seus direitos sobre o seus territórios não se efetivam. E, por 

se tratar de índios citadinos, a praxis jurisdicional tende a ser assimilacionita. 

Por fim, nota-se que embora a Constituição se apresente, como já mencionado 

anteriormente, como um avanço na relação do Estado com os povos indígenas e apesar de 

reconhecer o pluralismo, a carta constitucional não incorpora as cosmovisões indígenas como 
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também não prevê uma deliberação específica que conte com a participação dos Povos, ou 

seja, uma previsão que considere a relação destes com a natureza e a valorização de seus 

mecanismos próprios de manifestações (ARAUJO FILHO, 2018, p. 2015). 

Outra questão trata-se sobre o que pode ser considerado como um grande marco, em 

especial no sistema jurídico, trazido pela Constituição de 1988 que reconheceu a existência 

dos direitos coletivos. Contudo, são direitos pouco definidos por ela além se serem invisíveis. 

Pois como salienta Souza Filho (2012, p. 169), cada vez que são propostos ou reivindicados, 

desqualifica-se o seu sujeito: o povo indígena, se reivindica um direito coletivo, deve fazê-lo 

como pessoa jurídica”. Como explica o mesmo autor,  
não é que os indígenas não pudessem ser titulares de direitos, pessoalmente, apesar 
de toda dificuldade imposta, como a qualquer trabalhador, eles poderiam adquirir 
direitos. O que a está omitido na lei, com claro e peremptório silêncio, é a 
possibilidade da aquisição coletiva do direito, alias qualquer direito. Os direitos 
coletivos dos povos indígenas não se traduzem em direitos individuais, porque sua 
existência depende da coletividade como a cultura, o idioma, a religião e o território. 
 

Com a Constituição de 1988, “o Direito construiu novos conceitos, institutos e 

razões, sem perder, porém a ligação com a cultura contratual e constitucional, da aquisição de 

direitos, e da propriedade, como suprema liberdade (SOUZA FILHO, 2012, p. 172). Destes 

novos conceitos surgem novos direitos. Direitos estes da sociedade “que interferem, alteram e 

modificam a relação jurídica do sujeito com o objeto de seu direito. São interferências com 

poder de limitar a propriedade por questões ambientais, sociais, sanitárias, estéticas, 

históricas, culturais, etc” (SOUZA FILHO, 2012, p. 173). 

Nessa perspectiva, o sistema internacional também se aproxima de um 

reconhecimento dos direitos coletivos ao passo que a Organização Internacional do Trabalho - 

OTI aprova a Convenção 107, que trata sobre a proteção das populações tribais e semitribais, 

em 5 de julho de 1957, que posteriormente é substituída pela Convenção 169, de novembro de 

1991. 

Portanto, esses novos conceitos que trouxeram novos direitos, tratam-se de “direitos 

intangíveis” ao passo que a economia valoriza mais o conhecimento quando transformado em 

produto de consumo e conforme elucida SOUZA FILHO (2012, p. 176) 
nesta contradição, interessa menos a terra indígena, como um direito sobre o bem 
físico, e então é possível ao sistema aceitar o direito coletivo sobre esta terra, do que 
o conhecimento que o grupo tenha sobre as substancias e poderes das plantas e dos 
animais, por exemplo. Este direito coletivo o sistema reluta em aceitar. 
 

Assim sendo, fica claro que o sistema judicial carece de uma leitura intercultural,  

decolonial compromissada com a autonomia destes Povos, eliminando as desigualdades e 

assegurando o efetivo reconhecimento destes, alcançando e cumprindo com os mandamentos 
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constitucionais apoiados, também, nos tratados internacionais firmados pelo país de forma a 

avançar e superar o estado de expectativa e insegurança presentes no cotidiano de luta destes 

Povos. 

 

2.1.4 CONVENÇÃO Nº. 169 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO –OIT: UM INSTRUMENTO DE POSSIBILIDADE DE DEFESA 

A realidade social do país em tempo de Brasil colônia ao longo de séculos de tensão 

entre colonizadores e nativos, delineou uma relação forçada, com mecanismos coercitivos que 

vislumbravam um ajustamento cultural homogeneizante. 

“O racismo dos grupos dominantes, principalmente na segunda metade do século 

XIX, constituiu a ideologia que justificou o plano de modelar a realidade social das jovens 

nações sobre um padrão cultural europeu, e dito assim avançado” (DREMISKI e LINI, 2013, 

p. 75). 

Tal padrão foi implementado a partir de políticas de assimilação cultural, que 

suprimiram as diversas identidades, retirando a individualidade de cada grupo nativo com o 

fim de compor uma população homogênea. E, nesse caminho de unidade nacional, as riquezas 

culturais foram desconsideradas, bem como o modo de vida tradicional. 

“Essa integração forçada acabou por condenar o indígena ao trabalho degradante e 

mal remunerado, à marginalização da sociedade que resistia em acolhê-lo plenamente e à 

submissão ao Estado que lhe negava a capacidade de decidir sua própria vida, tanto privada 

como comunitária” (DREMISKI e LINI, 2013, p. 76). 

Conforme Dremiski e Line (2013, p. 76), “isso ocorreu porque os povos tradicionais 

sempre ficaram em situação difícil nas legislações nacionais: ou ingressavam em um sistema 

ao qual não se identificavam, ou aceitavam que os governos decidissem seu futuro sem 

qualquer oportunidade de consulta ou interferência”, 

Deste modo, a Convenção 107, de 1957, denominada Convenção sobre a Proteção e 

Integração das Populações Indígenas e outras Populações Tribais e Semitribais de Países 

Independentes, foi constituída com o objetivo de proteger as populações indígenas de atos 

discriminatórios no âmbito das relações trabalhistas, contudo assumia o propósito de integrá-

los aos padrões socioculturais, vigentes à época. 

“Apesar de os direitos indígenas passarem a ser objeto de proteção em diploma 

internacional específico, a identidade indígena permanecia concebida como passageira, tendo 

em vista a perspectiva da integração” (LACERDA, 2009, p. 5). 
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Importante sobressaltar que esta mesma Convenção, promulgada no Brasil pelo 

Decreto nº. 58.824, de 14 de julho de 1966,  
“norteou em grande parte a elaboração da Lei nº. 6.001, de 19 de dezembro de 1973, 
o Estatuto do Índio”, ainda em vigor. Exemplos dessa influência são encontrados de 
modo enfático tanto nos dispositivos relacionados à integração dos índios à 
comunhão nacional, quanto naqueles que, negando autonomia aos povos e 
comunidades indígenas, reservam ao Estado todo o poder decisório em matérias de 
interesse direto de tais grupos” (LACERDA, 2009, p. 5). 
 

Todavia o modelo proposto mostrou-se insatisfatório por não se adequar à realidade 

plural da cultura indígena uma vez que integrava-os ao sistema produtivo de forma a atender o 

Estado nacional. 

Neste contexto, Lacerda (2009, p. 6) aponta que, 
nas décadas de 1960 e 1970, embora mantivesse a sua importância como 
instrumento de proteção aos direitos indígenas, a Convenção 107 passou por um 
processo crescente de críticas tanto do movimento indígena em ascensão, quanto de 
antropólogos, indigenistas e entidades de Direitos Humanos de diversos países. 
Apontavam-se as consequências negativas da perspectiva integracionista, 
condenava-se o pressuposto etnocêntrico da integração como único futuro possível 
para os indígenas, e denunciava-se como prática de dominação colonial o monopólio 
estatal sobre as decisões relativas a temas de interesse indígena, em substituição à 
possibilidade de participação dos próprios grupos étnicos. 
 

Assim, ao final da década de 1980, a Organização Mundial do Trabalho inaugurou a 

nova Convenção 169, “tutelando os povos tradicionais, reconhecendo-lhes o direito à 

multiplicidade, à autodeterminação e a escolha das prioridades de desenvolvimento almejadas 

por cada grupo” (DREMISKI e LINI, 2013, p. 79). 

 A Convenção 169, aprovada pelo Congresso Nacional mediante o Decreto 

Legislativo nº. 143, de 20 de junho de 2002, essa ratificação é entendida pelo STF como 

eficaz ao ordenamento jurídico com aplicabilidade direta e força de lei ordinária. “Não 

obstante os tratados possuírem caráter de lei ordinária, são especiais desde sua origem, 

dotados de aplicação e operação diferenciadas. Seriam assim normas intermediárias: aquém às 

normas constitucionais, mas superiores à legislação ordinária” (DREMISKI e LINI, 2013, p. 

85). Ainda, o STF aduz que tal Convenção, possui a condão de auxílio ao texto constitucional, 

o que corrobora para uma interpretação ampliada das normas que dispõem sobre os direitos 

indígenas fazendo com que suas necessidades sejam atendidas. 

Shiraishi Neto (2014), elucida que 
no caso específico da Convenção nº 169 da OIT, urge reafirmar que não se trata de 
qualquer Tratado, mas de um documento cujo conteúdo está prenhe de Direitos 
Humanos, igualando-o aos demais dispositivos do rol de direitos fundamentais 
inscritos na Constituição Federal de 1988. Todavia, não custa recordar que essa 
Convenção é parte de um conjunto de dispositivos internacionais acordados pelo 
Brasil vinculados à proteção das chamadas minorias e por isso mesmo a sua leitura 
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deve estar em parelha com outros Tratados, como é o caso da Convenção sobre o 
Genocídio (Lei nº 2.889, de 1° de outubro de 1956). 
 

Nesse sentido, o autor assevera que se trata de um tratado internacional, incorporado 

à ordem jurídica cuja aplicação deve ocorrer de forma imediata, garantindo aos povos os 

direitos nela estabelecidos. 

O grande avanço proporcionado pela ratificação desta Convenção foi a previsão de 

consulta aos povos indígenas sobre os eventos que os atingem diretamente. 
Questões territoriais, medidas legislativas e ações administrativas que tragam 
consequências diretas aos grupos deverão ser previamente debatidas, cabendo à 
comunidade a decisão de permitir ou não as intervenções pretendidas pelo Estado. 
Essa consulta deverá ser clara, realizada de boa-fé e buscando um consentimento 
legítimo por parte dos interessados (DREMISKI e LINI, 2013, p. 93). 
 

Para além da proteção do indivíduo indígena, a Convenção estende essa proteção à 

cultura, à relação deste com a natureza, seu espaço geográfico, seus saberes e conhecimentos 

tradicionais. Também, essa proteção alcança os recursos naturais dos territórios, garantido o 

direito de uso e administração de suas riquezas, o que lhes permite, através da exploração de 

seus bens ambientais a possibilidade de gerar recursos para a comunidade. 

Sobre o tema Almeida (2004) assevera que a Convenção reconhece como critério 

fundamental os elementos da autoidentificação observados em alguns artigos específicos. 

No artigo 2º, tem-se que “a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá 

ser tida como critério fundamental para determinar os grupos aos quais se aplicam as 

disposições desta Convenção. 

No artigo 14, em termos de dominialidade tem-se que “dever-se-á reconhecer aos 

povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam”. 

Já o artigo 16, dispõe que “sempre que for possível, esses povos deverão ter o direito 

de voltar a suas terras tradicionais assim que deixarem de existir as causas que motivaram seu 

translado e reassentamento”. 

Neste contexto mesmo autor traz que,  
o texto da Convenção, além de basear-se na auto definição dos agentes sociais, 
reconhece explicitamente a usurpação de terras desde o domínio colonial, bem como 
reconhece casos de expulsão e deslocamento compulsório e amplia o espectro dos 
agentes sociais envolvidos, falando explicitamente em “povos” em sinonímia com 
“populações tradicionais”, ou seja, situações sociais diversas que abarcam uma 
diversidade de agrupamentos que historicamente se contrapuseram ao modelo 
agrário exportador que se apoiava no monopólio da terra, no trabalho escravo e em 
outras formas de imobilização da força de trabalho. 
 

Em que pese a Convenção 169 reafirmar e proporcionar que as obrigações assumidas 

pelos Estados sejam cumpridas, em realidade é sabido que seu esforço de incentivo e 
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orientação de proteção para com os Povos não são cumpridos. É recorrente a implementação 

de grandes empreendimentos que atingem territórios indígenas, sem ao menos a participação 

destes que muitas vezes são surpreendidos com as obras e com a comunicação de relocação de 

sua comunidade. Nota-se uma omissão legislativa, proposital, de forma a negar a defesa 

desses Povos frente ao seu maior inimigo, o sistema econômico. 

Nesse sentido, Shiraishi Neto (2014) pontua que muito embora esse direito tenha 

uma pretensão de universalidade, o seu não cumprimento se dá devido ao monopólio da 

produção jurídica retida no direito de uma só comunidade e que este direito da forma como é 

praticado “usurpou deliberadamente o direito dos demais grupos sociais, não representando, 

portanto, o interesse dos povos indígenas e tribais””. 

Resta evidente que o sistema jurídico não pode mais tardar em recepcionar os 

tratados internacionais sobre o tema. É urgente a criação de formas e instrumentos legais que 

efetivem sua aplicabilidade, possibilitando mais um meio de defesa e reivindicação da 

proteção dos direitos dos povos indígenas.  

 

3 JUDICIALIZAÇÃO DA TERRA INDÍGENA INY KARAJÁ DE ARUANÃ-GO 

 
Demarcar terras indígenas é muito importante, pois a possibilidade 
de termos gente vivendo de maneira tão livre precisa ser vista como 
um lugar de potência. Lá vive-se outro tipo de sociedade 

Aílton Krenak 
 

Como vimos ao longo do trabalho, a Constituição de 1988, em seus artigos 231 e 

232, inaugurou dispositivos legais que renovam os direitos indígenas rompendo 

definitivamente com o viés integracionista da legislação anterior. Tais dispositivos 

consolidam a singularidade individual e coletiva dos indígenas, reconhecendo suas 

identidades e especificidades, além de afirmar seus direitos territoriais originários. 

Vimos também, que a União é a responsável pela demarcação dos territórios 

indígenas e para tanto foi editado o Decreto nº. 1.775/1996, com a finalidade de definir atos e 

prazos do processo administrativo de demarcação. Enfatiza-se aqui, que na prática esses 

processos são marcados por grande morosidade em virtude das pressões políticas e, também, 

em razão de liminares em processos judiciais. E no caso da Terra Indígena Karajá de Aruanã-

Goiás, as incertezas quanto ao rumo ou finalização desses processos impedem a extrusão da 

Terra Indígena, deixando assim vulneráveis os direitos dos indígenas sobre o seu o território. 
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A judicialização da Terra Indígena Karajá de Aruanã-Goiás se deu por duas 

vertentes, o processo administrativo de demarcação e o processo judicial. Importante dizer 

que a intenção desta pesquisa não é a de verificar, em específico, os caminhos dos atos 

processuais em si no que diz respeito à composição de um processo judicial, pois isso 

demandaria um longo tempo. A intenção, portanto, é demonstrar, a partir do caso da Terra 

Karajá, que a morosidade desses processos causa grande violência, sobretudo, pela não 

retirada dos não indígenas da área. Área demarcada, homologada, registrada em cartório, mas 

que em virtude de diversas violações o direito sobre ela não se efetiva. 

Portanto, as observações feitas através das leituras das partes que compõem os 

processos, se deram com a análise documental somada aos conhecimentos teóricos e, também, 

pelos diálogos e vivência com a comunidade. 

 

3.1 DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO 

O Processo administrativo de demarcação da Terra Indígena Karajá de Aruanã-Goiás 

se deu, segundo informações da comunidade, entre 1993 a 2000, porém os autos do Processo 

nº. 4516/87 FUNAI-BSB, apresentam encaminhamentos e relatórios que solicitam verificação 

de situação da comunidade que datam desde 1986, a exemplo do trecho do memorando 01-

/PI-ALD. KARAJÁ, expedido em 06 de outubro de 1986, pela Assessoria de Assuntos 

Comunitários, Presidência da FUNAI. 
Considerando que a área indígena Karajá de Aruanã, ainda não foi identificada e 
delimitada, muito embora consista na programação para este ano, e, tendo em vista 
a delicada situação em que se encontram as famílias Karajá que ali habitam, 
face a ameaça de verem construído um hotel em área que consideram sua, 
solicite o especial obséquio de V.Sa., no sentido de que sejam estudadas por essa 
Assessoria, medidas que possam garantir aos Índios a posse de suas terras10. 

 
Na mesma data, consta outro memorado 03-/PI-ALD. KARAJÁ, que solicita 

providências emergenciais com relação à saúde e a convivência prejudicial do grupo junto à 

sociedade local e, denuncia o conhecimento da Fundação em tempo anterior da “situação 

alarmante” em que as demandas não forma atendidas. 
Considerando as precárias condições de subsistência em que se encontra o grupo 
Karajá de Aruanã-Go, com situação alarmante de saúde e uma relação prejudicial à 
sobrevivência do grupo junto aos regionais, bem como a indefinição da 
documentação de suas terras e de um local apropriado para realização de lavoura de 
subsistência, cuja situação esta Fundação tomou conhecimento em tempos 
anteriores, e não atendidas, venho por meio desta encaminhar em anexo sucinto 
memorando a respeito. Outrossim solicito à V.Sa., verificar a possibilidade junto a 
Presidência de recursos para o desenvolvimento da aldeia e também um 
advogado no local de forma a providenciar solução condigna ao grupo11. 

                                                             
10 Memorando 01-/PI-ALD. KARAJÁ. p. 01, Processo nº. 4516-87. Vol. 01. 
11 Memorando 01-/PI-ALD. KARAJÁ. p. 03, Processo nº. 4516-87. Vol. 01. 



56 
 

 
O memorando mencionado trata-se do relatório de visita com o propósito de levantar 

informações acerca das condições do grupo dando início à identificação da Terra para 

abertura do procedimento demarcatório, cuja comunidade, à época, era composta por 40 

pessoas, sendo trinta e um adultos e nove crianças. Conforme o relatório, a comunidade está 

na área, de 15.000m², há mais de sessenta anos e não há interesse destes em reintegrar à 

comunidade Karajá da Ilha do Bananal. Ainda consta que a área onde se encontra o grupo, 

não possui documento que lhes garanta a propriedade da terra, apesar de terem a posse há 

mais de sessenta anos. Também, menciona a grande incidência de jovens entre 12 e 20 anos 

de idade, na prostituição e problemas de saúde relacionados ao alcoolismo, tuberculose e 

doenças venéreas. Por fim, sugere para atendimento imediato à comunidade, uma equipe de 

saúde, um advogado para verificar a situação da terra e alimentos, ressaltando ser uma 

comunidade completamente desassistida pelo órgão tutelar (FUNAI) e que constam em 

estudos anteriores sobre a comunidade, porém não houve por parte da Administração passada 

interesse em solucionar a situação. 

Em 25 de abril de 1986 foi encaminhado ao Procurador Geral da FUNAI, 

memorando nº. 0163/DPI informando sobre a necessidade de levantamento dos limites da 

área e de estudos sócio-antropológicos para assim constituir o Grupo de Trabalho para fins de 

estudos de definição e delimitação da área. 

 Com relação à regulação fundiária da comunidade Karajá de Aruanã-Goiás, consta 

que faltavam a identificação, o levantamento fundiário, o documental em cartório, o decreto, 

demarcação e os registros. 

 Após os encaminhamentos foi emitido um Parecer nº. 021/DID/SUAF/86, em 

resposta à solicitação da urgente necessidade de identificação da área indígena Karajá de 

Aruanã-Goiás e de início o mencionado documento relata que “os Karajá e Xambioá sempre 

foram senhores de amplas terras descontínuas ao longo do Araguaia” e que “Aruanã faz parte 

do território tradicional desses índios e, por isso, deveria ter sido respeitado e garantido como 

tal”. 

Ainda ressalta que a omissão por parte do Governo Federal, SPI e FUNAI, fez com 

que a situação das Terras Karajá se tornasse irreversível, destacando sobre a já intervenção no 

território por não indígenas com a construção do hotel, como demonstra o trecho abaixo: 
(...) ao longo de anos de omissões por parte do Governo Federal, SPI e FUNAI, 
temos hoje uma situação irreversível: as terras Karajá de Aruanã se encontram 
perdidas para esses índios, pois as fronteiras de nossa civilização as atingiram. O 
processo de ocupação ê irreversível. 
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Assim sendo, já que não se pode voltar atrás no tempo em busca de uma situação 
ideal, pelo menos tentemos resguardar para os Karajá de Aruanã um espaço de chão 
ancestral que lhes garanta a vida. Desta forma, sugiro que a presente documentação 
seja remetida a SUER-Goiânia, para que se inclua o trabalho de identificação da área 
na pauta de programação de atividades daquela SUER, com a devida urgência, para 
que a FUNAI não seja considerada omissa. Sugiro, outrossim, que aquela SUER 
levante os demais casos de Karajá ao longo do Araguaia, ainda não estudados pela 
FUNAI, e proponha soluções. Finalmente, que o Sr. Superintendente Executivo de 
Goiânia apure o que foi dito pelo Sr. Isaías Karajá acerca de construção de hotel nas 
terras Karajá de Aruanã12. 
 

Consta também nos autos, documentos datados de 1980 e 1985, que trazem 

informações solicitadas ao Museu do índio e ao Centro de Documentação Etnológica, no Rio 

de Janeiro-RJ, que apresentaram ampla relação bibliográfica, acervo microfilmado e 

pesquisas de provas de ocupação imemorial da Ilha do Bananal do grupo Karajá, juntamente 

com diversos outros relatórios mais completos e atualizados, elaborados por servidores 

técnicos da FUNAI. Tais relatórios confirmam as irregularidades das ocupações que foram 

ocorrendo ao longo do tempo por não indígenas na Terra Karajá, além de reafirmarem as 

condições já mencionadas em relatórios anteriores, e à medida em que novos relatórios foram 

surgindo, essas condições se apresentavam intensificadas. Há relatórios, também, que tratam 

de outras demandas que não as dos aspectos territoriais para fim de demarcação, como 

assistência para subsistência e aposentadoria. 

Como observação no sentido de demonstrar como a morosidade durante todo o 

processo investigativo corrobora para a permanência das irregularidades, o relatório de 

viagem elaborado em 19 de junho de 1987 por um técnico de indigenismo da FUNAI,  consta 

a situação do já mencionado hotel que, em tempo, 10.000 m² de área “foi fechada com base de 

concreto e tela reforçada de aço pela CIA THERMAS DO RIO.QUENTE, que possui um lote 

do mesmo tamanho, pelo lado de baixo, limitando com a Área dos índios, lote esse que 

anteriormente fora ocupado também por eles”13. E novamente reforça a imediata necessidade 

de demarcação, haja vista a situação de insegurança e violação que o grupo vem sofrendo 

diante dos avanços da região, principalmente pelo turismo, como demonstrado no trecho 

abaixo: 
(...) A verdade é que providências urgentes devem ser adotadas no sentido de definir 
a situação jurídica deste resto de pedaço de chão que ainda resta antes que seja tarde 
demais. Pois Aruanã é uma cidade turística, servida pelas belezas naturais, 
oferecidas pelo fantástico e famoso Rio Araguaia, que muito tem atraído atenções, 
onde os interesses dos mais fortes sobrepõem aos interesses dos mais fracos e 
necessitados14. 
 

                                                             
12 Parecer nº. 021- DID/SUAF/86, p. 23, Processo nº. 4516-87. Vol. 01. 
13 Relatório de Viagem. p. 214, Processo nº. 4516-87. Vol. 02 
14 Relatório de Viagem. p. 215, Processo nº. 4516-87. Vol. 02 
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Dispõe ainda, que a definição jurídica da área aparentemente não apresenta 

dificuldades por se tratar de uma área considerada pela sociedade envolvente como sendo de 

fato dos indígenas, só restando saber o verdadeiro interesse que levou a CIA THERMAS DO 

RIO QUENTE em fechá-la. E apresenta um mapa anexo, à época elaborado pela Fundação 

Instituto de Desenvolvimento Urbano e Regional – INDUR, que fornece informações 

aproximadas da realidade da área, muito embora o terreno não atinja a medida de 15.083,83 

m2, como apresenta. 

Por fim, após apontar diversas sugestões de melhoria para a comunidade, o relatório 

conclui que o trabalho desenvolvido na Aldeia Karajá de Aruanã-Goiás, pela assistência da 

equipe do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia - IGPA, juntamente com o pessoal 

técnico da FUNAI, a partir do ano em que fizeram a visita, já apresentava resultados, 

destacando a confiabilidade, esperança e valorização dos indígenas, ressaltando que trata-se 

apenas de um “começo otimista”. Mas, que na verdade deveria 
adotar medidas eficazes para resgatar a integridade física e moral do Índios, 
proporcionando condições de sobrevivência humana .no ambiente em que vive, 
mesmo porque está definitivamente descartada a hipótese de uma possível 
transferência voluntária do Grupo para a Ilha do Bananal, onde poderia ter melhores 
condições de vida. O certo é que o Grupo Karajá de Aruanã, possui base muito 
solida que justifica a sua permanência no perímetro urbano da cidade, base esta 
talvez por nós jamais conhecida o que ninguém poderá contestar15. 
 

E, encerra apontando que ante as circunstâncias em que se encontravam o grupo, 

resta aos técnicos da FUNAI capacitar os indígenas para que saibam “competir com a 

Sociedade Envolvente no próprio meio em que vive, buscando a sua autossuficiência 

nutricional e econômica”16. Observando que as medidas sugeridas no relatório devam ser 

consideradas, pois  
do contrário, persistirá na Aldeia Karajá de Aruanã, a desnutrição cada vez mais 
acentuada, a marginalização e discriminação social por parte da Sociedade 
Envolvente, que consequentemente redundará na fatal extinção suicida do Grupo já 
bastante reduzido e justamente em função deste processo que já se iniciou há vários 
anos, tendo como parte de causa a ausência da FUNAI que se fez sentir durante 
quase todo o tempo de sua existência junto ao Grupo17. 
 

Em continuidade ao Processo de identificação e demarcação, em 1988, foi solicitado 

o levantamento topográfico da área indígena que foi concluído apenas em 23 de fevereiro de 

1990, estabelecendo que a área onde se situa a comunidade, hoje Área I- Aldeia Buridina, 

possui 474,54 metros de perímetro e 1 hectare, 40 ares e 50 centiares de superfície. Aqui, 

oportuno pontuar que se trata de um laudo que demarcou à princípio duas áreas, sendo uma no 

                                                             
15 Relatório de Viagem. p. 219, Processo nº. 4516-87. Vol. 02. 
16 Relatório de Viagem. p. 219, Processo nº. 4516-87. Vol. 02. 
17 Relatório de Viagem. p. 219, Processo nº. 4516-87. Vol. 02. 
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Estado de Goiás e a outra do outro lado da margem do rio, no estado do Mato Grosso, região 

utilizada pela comunidade para extrativismo e plantio, hoje conhecida como Área 2. 

Em seguida, consta nos autos o Laudo Antropológico emitido, em fevereiro de 1992, 

pelo antropólogo Manuel Ferreira Lima Filho, do IGPA, da Universidade Católica de Goiás. 

Neste, tido como um dos principais documentos que compõe o Processo administrativo de 

demarcação, há a observação de que junto à Procuradoria Geral da República do Estado de 

Goiás, foi assinada uma representação pela liderança Indígena da comunidade Karajá, como 

forma de demonstrar a participação da comunidade durante o estudo da respectiva Área. 

O referido Laudo, em síntese, traz importantes e completas informações acerca da 

cultura Karajá, aspectos detalhados sobre a forma de ocupação deste grupo indígena, seu meio 

de subsistência e rituais que descrevem o vínculo da comunidade com seu lugar de morada, 

ou seja, a sua relação com a terra, por isso, um documento de extrema importância por nele 

constar as características definidoras de povos originários e terras tradicionais contidas no 

texto constitucional, precisamente o artigo 231 da Constituição de 1988. Deste modo, o Laudo 

apresenta que os Karajá de Aruanã estão na região desde 1850, informação esta, colhida 

através dos próprios Karajá, alguns entrevistados e pelo estudo etnoarqueológico que 

localizou o cemitério e a área antiga da aldeia. E, por fim, recomenda “a urgente integração 

dos lotes vagos existentes vizinhos da aldeia e a imediata reintegração destes como área de 

moradia dos Karajá, e, que uma vez reintegradas, toda a área deve ser demarcada pela 

FUNAI”18. 

Entretanto, houve o encaminhamento nº. 28-CAD-DID/DAF/92, emitido, em maio 

de 1992 pelo Departamento de Identificação e Delimitação da FUNAI, alegando que a 

demarcação realizada pelo relatório topográfico “não tem amparo legal administrativo e 

técnico, posto que não foi precedida de estudos de Identificação/delimitação e, certamente, 

executada à revelia do DID19, que não teve conhecimento da realização dos trabalhos 

demarcatórios efetivados por tão determinado e zeloso Técnico da 6ª.SUER”20. Ao final, 

solicita a devida conclusão, com a urgência que requer o caso. 

Resta por oportuno asseverar que este documento supramencionado é bastante 

utilizado nos Processos judiciais patrocinados por particulares que questionam a demarcação 

por irregularidade, atestada pela própria FUNAI como se observa o trecho a seguir: 
(...) dada a irregularidade da situação, integrantes da Comunidade KARAJA e do 
Grupo de estudos e ação política "Projeto Karajá de Aruanã" em fevereiro/92 

                                                             
18 Laudo Antropológico, p. 312, Processo nº. 4516-87. Vol. 02. 
19 Departamento de Identificação e Delimitação da FUNAI. 
20 Encaminhamento nº. 28/CAD-DID/DAF/92, p. 332, Processo nº. 4516-87. Vol. 02. 
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entraram com representação contra a FUNAI junto à Procuradoria da República de 
Goiás, requerendo promoção de ação civil pública contra a invasão da área indígena; 
a desapropriação das terras ocupadas por terceiros; indenização por perdas e danos e 
a demarcação dos 100ha onde vivem os KARAJÁ21. 
 

Em 24 de agosto de 1992, a Portaria nº. 1251/92, instituiu, em conformidade com o 

Decreto nº. 22, de 4 de fevereiro de 1991, o Grupo de Trabalho-GT interinstitucional com a 

finalidade de identificar e delimitar a Área Indígena de Aruanã. 

Em setembro de 1992, foi entregue o novo Relatório de Identificação da Área 

Indígena Karajá de Aruanã (Anexo 1) que concluiu pela identificação de duas área distintas 

mencionadas no relatório topográfico, alertando a despeito da sugestão de permuta por outra 

área no estado de Goiás que não as edificadas, sobre a legitimidade dos limites que 

configuram historicamente a totalidade  da área indígena de moradia e, ao final, indicou a 

imediata regularização fundiária da área Karajá de Aruanã considerando a importância de 

manter “a integridade física, cultural e social do grupo étnico que há mais de 300 anos ocupa 

a região do vale do Araguaia”22. 

Após a apresentação do novo relatório de identificação, em atendimento ao 

Encaminhamento nº. 28/CA-DID/DAF/92, a FUNAI, o mesmo departamento que apontou a 

irregularidade da anterior demarcação, manifestou: 
Tendo em vista os 300 anos de ocupação da região do vale do Araguaia pelos Karaja 
e as especificidades da Área Indígena Karajá de Aruanã expostas no Relatório de 
Identificação, sou do seguinte parecer: 
1. Que se proceda, conforme requerida, a reintegração da área denominada Parte 1 B 
a área atualmente ocupada, denominada Parte 1 A; 
2. Que novamente a comunidade indígena seja ouvida para que se chegue a uma 
única conclusão em conjunto com o GT, quanto às áreas denominadas Parte 2 A e 
parte 2 B; 
3. Que se proceda junto aos órgãos competentes, o levantamento ocupacional da 
denominada AREA II; 
4. Que se proceda reestudo na área localizada no interior da fazenda Aricá, no 
sentido de que esta área seja incluída na identificação, devido a sua extrema 
importância histórica e econômica, como ficou claramente demonstrado no 
Relatório referido23. 
 

Nota-se que houve continuidade do Processo administrativo de demarcação no 

sentido de abranger ao máximo a totalidade das áreas Karajá. Muito embora exista os 

processos que definem sobre as demais área, como já mencionada em momento posterior, a 

presente pesquisa refere-se apenas ao processo que define a demarcação da Área I, onde hoje 

está localizada a Aldeia Buridina. 

                                                             
21 Encaminhamento nº. 28/CAD-DID/DAF-92, p. 332, Processo nº. 4516-87. Vol. 02. 
22 Relatório de Identificação da Área Indígena Karajá de Aruanã, p. 37. Processo nº. 4516-87. Vol. 02. 
23 Parecer nº.050-DID/DAF/30.12.92, p. 411, Processo nº. 4516-87. Vol. 02. 



61 
 

Ainda, em prosseguimento ao Processo administrativo de demarcação, em 28 de 

janeiro de 1993, foi anexado ao Processo FUNAI/BSB nº. 4516/87-Vol.02, o Processo 

FUNAI/BSB nº. 3024/91 em que se define a demarcação da área. 

Nesse novo Processo, consta o Parecer nº 18/CAD-DID/DAF/92 que aponta algumas 

incongruências com relação ao relatório de identificação e na demarcação das demais áreas. 

Dentre essas incongruências, nos interessa a falha apontada com relação à Área I, nosso 

objeto de análise. Com relação à essa Área, houve uma reivindicação por parte dos Karajá: a 

permuta de parte do espaço densamente ocupado por terceiros por outra no estado de Goiás. 

O presente Parecer alega que o relatório apresentado, “como fruto do trabalho in 

loco”, 
é, na realidade, a reprodução quase integral do "Laudo Antropológico sobre as 
Terras dos Karajá de Aruanã", elaborado em fevereiro de 1992 pelo Antropólogo 
Manuel Ferreira Lima, professor da Universidade Católica de Goiás, para 
acompanhar representação da liderança KARAJÁ junto à Procuradoria Geral da 
República do Estado de Goiás, visando comprovar historicamente a presença do 
Grupo na região do rio Araguaia, caracterizando a tradicionalidade de sua ocupação 
naquele território (fls. 283 a 323)24. 
 

Ainda que, 
(...) a proposta do GT para KARAJÁ DE ARUANÁ I é ao mesmo tempo desprovida 
de suporte legal e incoerente, na medida em que parte da área indígena é colocada à 
disposição para permuta ("Parte 2A" e "Parte 2B", que juntas somam 6.920 ha - mais 
da metade da superfície total),  por encontrar-se irreversivelmente*ocupada por não-
índio se por edificações da prefeitura de Aruanã. 
De acordo com o parágrafo 4º do artigo 231 da Constituição Federal, as terras 
tradicionalmente ocupadas por grupos indígenas são inalienáveis, indisponíveis e 
seus direitos sobre elas são imprescritíveis. O artigo 18 da lei n2 6.001/73 (Estatuto 
do índio) prescreve que as terras indígenas não podem ser objeto de qualquer ato ou 
negócio jurídico25. 
 

Por fim, o Parecer conclui com relação à Área I que proceda reestudo 
(...) e apresente proposta de limites correspondente, bem como soluções legais e 
viáveis para as questões relativas à ocupação dessa terra KARAJÂ por não-índios, 
apontando providências de âmbito jurídico para as questões referentes à "posse" e 
ocupação daquela Área Indígena pela prefeitura de Aruanã, observando a legislação 
pertinente, sem perder de vista as normas e os procedimentos técnicos contidos na 
Portaria nº 239/SUAF/91 e Ordens de Serviço nº 003/SUAF/91, nº 004/SUAF/91, nº 
005/SUAF/91 e seus anexos, visando sempre os direitos e os interesses dos 
KARAJÁ DE ARUANÃ26. 

 

Logo, o Encaminhamento nº. 007/DID/DAF/92, emitido em 8 de fevereiro de 1993, 

que alega 

                                                             
24 Parecer nº. 18, p. 437, Processo FUNAI/BSB nº. 3024/91. Vol. 02. 
25 Parecer nº. 18, p. 438, Processo FUNAI/BSB nº. 3024/91. Vol. 02. 
26 Parecer nº. 18, p. 438, Processo FUNAI/BSB nº. 3024/91. Vol. 02. 
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(...) uma série de impropriedades que, em que pese a boa vontade e a extensa 
pesquisa na qual se baseia a proposta de delimitação, impossibilitam o seu 
aproveitamento pela FUNAI. 
Dentre essas impropriedades destacam-se: 
a. Proposta de permuta de área tradicionalmente ocupada pelos índios, o que é ilegal. 
b. Ausência de levantamento cartorial e fundiário de toda a área proposta27. 
 

E, solicita que se promovam os ajustes necessários. 

Com relação a este novo impasse, foi emitido um documento, CI nº. 003/93/ETNO, 

pela coordenadora do Grupo de Trabalho, que elaborou o Relatório em que ressalta sobre a 

possibilidade de equívocos ocorrerem pela própria dinâmica do processo, que envolve a 

condição naturalmente humana de cometer enganos. Também, foi reconhecido o erro de 

terem encaminhado o processo dispensando tratamento igual aos estudos das áreas, enquanto 

deveriam ter tratados cada um distintamente, bem como alegou que a utilização do texto 

mencionado como “cópia integral” faz parte da pesquisa de mestrado do antropólogo 

integrante do GT e que entendem, sendo o Laudo de sua autoria, revestido de legitimidade. 

Ao final concluem pelo imediato ajuste das falhas apontadas. 

Ainda em resposta ao Parecer mencionado, o antropólogo Manoel Ferreira Lima 

Filho, tomando conhecimento das irregulares, manifestou em carta, sobre cada uma delas e 

lamentou a forma como tal Parecer foi conduzido, “uma vez que continuou a tropeçar nas 

questões fundamentais do bom senso, da ética e responsabilidade profissional”28 e que 

“atitudes como esta só vem arranhar o bom encaminhamento que a atual presidência da 

FUNAI reconhecidamente tem demonstrado em querer resolver a vital questão das terras 

indígenas do Brasil”29. 

Quanto a essa questão, é importante dizer que a forma como os assuntos são tratados 

acabam por abrir fissuras que permitem serem usadas contra o caminhar do processo de 

demarcação, como de fato ocorreu. Este foi mais um dos instrumentos utilizados nos 

processos judiciais em desfavor da demarcação da Área Karajá. 

Em 01 de abril de 1993, a Portaria nº. 290/93 nomeou o GT com a finalidade de 

complementar os trabalhos determinados pela Portaria nº. 1251/92, de 24 de agosto de 1992, 

de identificação e delimitação da área indígena Karajá de Aruanã. 

Após, o antropólogo responsável manifestou necessitar mais prazo para o 

encaminhamento dos estudos com relação às novas áreas que, conjuntamente com Área I, 

compõem o Processo administrativo de demarcação. Com relação à permuta de parte da Área 

                                                             
27 Encaminhamento nº. 007/DID/DARF/92, p. 445, Processo FUNAI/BSB nº. 3024/91.Vol. 02. 
28 Carta de Manoel Ferreira Lima Filho, p. 455, Processo FUNAI/BSB nº. 3024/91. Vol. 02. 
29 Carta de Manoel Ferreira Lima Filho, p. 455, Processo FUNAI/BSB nº. 3024/91. Vol. 02. 



63 
 

I proposta pelos Karajá, o antropólogo conversou com a comunidade explicando sobre a 

impossibilidade por sua ilegalidade e a comunidade optou por aguardar o final da 

demarcação. 

Ainda, durante toda a burocracia que envolve os encaminhamentos dos estudos e a 

demora do retorno por parte dos órgãos durante a fase de conclusão do Processo 

administrativo de demarcação, em 20 de setembro de 1993 através do Ofício nº. 193/93, a 

FUNAI comunicou à Companhia Thermas do Rio Quente S.A, sobre a irregularidade das 

edificações que estavam sendo iniciadas naquele momento na área indígena, fornecendo a 

estes as documentações probatórias e comunicando sobre os riscos que assumiam ao darem 

continuidade no feito, conforme trecho abaixo: 
Tomamos a liberdade de encaminhar, em anexo, cópia da legislação básica referente 
aos indígenas, o que por certo, orientarão vossas decisões quanto ao exposto. Vale 
lembrar que os direitos indígenas sobre a posse das terras que ocupam ou que 
ocupavam e deixaram de ocupar por pressões externas, portanto, contra suas 
vontades, são direitos originários, cabendo ã FUNAI, apenas a ação implementadora 
de tais direitos30. 
 

Por fim, em junho de 1994, foi apresentado o Relatório de Identificação de 

Delimitação referente à Área I, que conclui: 
Face a posição da comunidade e o embasamento dos relatórios apresentados, 
reafirmamos da proposta de identificação e delimitação da Área Indígena Karajá de 
Aruanã I, Área de residência, no estado de Goiás, conforme relatório, mapas e 
memorial descritivo, constantes do Proc. FUNAI/BSB 4516/87 e levantamento 
fundiário constante do Proc. FUNAI/BSB 0135/9331. 
 

Assim, em 10 de janeiro de 1995, foi publicado no Diário Oficial da União o 

Despacho nº. 2, de 6 de janeiro de 1995 (Anexo 2), referente à Terra Indígena Aruanã I, 

aprovando o relatório de delimitação da Terra Indígena conforme determina o Decreto nº. 22, 

de 4 de fevereiro de 1991. 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, tendo em 
vista o que consta no Processo FUNA1/BSB/002/95, e considerando o Parecer nº. 
190/OID/DAF/94, de autoria da Antropóloga Ana Maria Costa, que acolhe, face as 
razões e justificativas apresentadas, decide: 
1. Aprovar as conclusões objeto do citado Parecer para afinal, reconhecer os estudos 
e adequações à delimitação da Terra Indígena Aruanã “I”, de ocupação do respectivo 
grupo tribal Karajá com a superfície e perímetro aprovados de 11 ha e 2 km 
respectivamente, localizada no Município de Aruanã, Estado de Goiás. 
2. Determinar a publicação no DOU do Parecer, Memorial descritivo e Despacho, na 
conformidade do Art. 2º, §7 do Decreto nº. 22/91. 
3. Encaminhar o respectivo processo da demarcação ao Ministério da Justiça, 
acompanhado da Minuta de Portaria Declaratória, para aprovação32. 
 

                                                             
30 Ofício nº. 193/93, p. 498. Processo FUNAI/BSB nº. 3024/91. Vol. 02. 
31 Relatório de Identificação e Delimitação, p. 503, Processo FUNAI/BSB nº. 3024/91. Vol. 02.  
32 Diário Oficial/Ministério da Justiça, Despacho nº 2, Processo FUNAI/BSB nº. 3024/91. Vol. 02. 
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 Após a publicação, consta nos autos do Processo administrativo de demarcação uma 

petição enviada à FUNAI, em 01 de novembro de 1996, em que particulares constituídos por 

um advogado, solicitam a cópia dos documentos referentes à demarcação. 

E, em 19 de setembro de 1997, a Associação da Aldeia Karajá de Aruanã remete uma 

carta ao Presidente da FUNAI (Anexo 3), comunicando que os particulares, logo que iniciada 

a demarcação, insatisfeitos com a desapropriação os procuraram e propuseram uma permuta 

em que comprariam para os indígenas uma outra área e assim estes abririam mão de parte da 

Área I e Área III em sua totalidade. A comunidade se manifestou favorável à proposta por não 

quererem um convívio problemático com os não indígenas da cidade. Fato que os fizeram 

procurar uma área localizada a 8 quilômetros da cidade de Aruanã, que na visão deles atende 

em plenitude suas necessidades, ao contrário das áreas demarcadas e pede apoio para a 

definitiva demarcação de suas terras. 

Em resposta, a FUNAI, através do Parecer nº. 98/DID, comunica ao Departamento 

de Identificação e Delimitação/DAF que a demarcação cumpriu com todas as determinações 

legais, inclusive as determinadas pelo novo Decreto nº. 1775/MJ, de 08/01/1996, que 

prescreve o prazo de 90 dias para contestação de todos os interessados e que o mesmo não  

ocorreu. Ainda ressalta que o §4º do artigo 231 da Constituição Federal dispõe que as terras 

tradicionalmente ocupadas por índios são inalienáveis, indisponíveis e o direito sobre elas 

imprescritíveis. Também, manifesta que a FUNAI “deve dar a devia atenção ao exposto e 

solicitado pelos Karajá de Aruanã” e que para tanto, um novo GT deveria ser formado para 

revisar os limites das terras em processo de demarcação. Contudo, faz algumas ressalvas 

quanto à solicitação, como segue trecho abaixo: 
a) que, em ocorrendo a não confirmação, deverá o GT descaracterizar, as 
identificações anteriores: no todo quanto a Aruanã III e, parcialmente, quanto a 
Aruanã I, sob pena de, no futuro, haver nova solicitação de reconhecimento das 
mesmas como indígenas; 
b) que os Karajá de Aruanã, ao longo de muitos anos, vêm sofrendo uma pressão 
irresistível, advinda da parte dos não índios interessados em ocupar suas terras, a 
ponto de confiná-los, literalmente, como já o fizeram, em uma área que não 
apresentava as mínimas condições de preservação dos recursos ambientais 
necessários ao seu bem estar e à sua reprodução física e cultural, conforme lhes 
garante a Constituição Federal; e 
c) que a FUNAI, para indicar uma área como possível de ser decretada como 
Reserva Indígena, Art. 26 da Lei 6001, ou para reposição de área declarada como de 
relevante interesse público da União, realiza inspeção, via GT, o qual emite parecer 
sobre a adequação das mesmas ao fim a que se propõe33. 
 

Em 15 de dezembro de 1997, lideranças indígenas recorreram à Câmara do 

Deputados para reclamarem da paralização do processo de demarcação e que estavam 

                                                             
33 Parecer nº. 98/DID, p. 522. Processo FUNAI/BSB nº. 3024/91. Vol. 02. 
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vivendo sob forte pressão dos particulares e, se encontravam preocupados com a situação de 

insegurança necessitando assim, da imediata demarcação por questões de subsistência e para 

se afastarem da situação de confinamento e pressão urbana que vivam. 

Em 15 de outubro de 1998, através do Ofício nº. 938/DAF/98, a FUNAI comunica 

que a demarcação tanto da Área 1 como da Área 3 foi reiniciada e que os trabalhos se 

encontram na fase final o que possibilitará tão logo a homologação da demarcação das 

referidas terras indígenas e, em relação à Área 2, localizada no estado do Mato Grosso, esta se 

encontra em fase de registro imobiliário, já que homologada pelo Decreto sem número, de 8 

de setembro de 1998, publicado no Diário Oficial da União.  

Em 13 de agosto de 1999, houve nova manifestação de particulares, que requereram 

à FUNAI os processos referentes à demarcação com o intuito de revogá-los. 

Por fim, ocorre a ação ordinária proposta por diversos particulares contra a FUNAI, 

por intermédio do Processo nº. 2001.35.00.000654-2, objetivando a anulação de todos os atos 

e procedimentos administrativos que culminaram com a homologação da demarcação da Área 

indígena denominada “Terra Indígena Karajá de Aruanã I”. 

Com relação aos aspectos gerais do Processo administrativo de demarcação, observa-

se que o procedimento inicial foi elaborado antes da Constituição Democrática de 1988, 

portanto, a tutela por parte da FUNAI ainda se fazia presente, isto porque neste período, o 

procedimento das etapas demarcatórias era respaldado pelo então vigente Decreto nº. 22, de 4 

de fevereiro de 1991, aquele que dissemos ser o que havia adaptado o procedimento ao que 

determinava a Constituição e foi o Decreto em maior número de demarcação de terras 

indígenas. 

Cabe ressaltar que, no decurso do processo foi inaugurado o Decreto nº. 1.775, de 8 

de janeiro de 1996, que alterou o procedimento administrativo de demarcação das Terras 

Indígenas e inaugurou o instituto do contraditório, ampliando assim a participação de todos os 

interessados. E, com relação às novas regras, o novo Decreto dispôs em seu artigo 3º que, “os 

trabalhos de identificação e delimitação de terras indígenas realizados anteriormente, poderão 

ser considerados pelo órgão federal de assistência ao índio para efeito de demarcação, desde 

que compatíveis com os princípios estabelecidos”. Portanto, não se verifica alterações 

significativas no Processo administrativo de demarcação da Terra indígena Karajá, visto que a 

retomada da demarcação se deu em 1993, ano em que já estava vigente o novo Decreto, 

havendo tanto a participação da comunidade como do aludido contraditório. 
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É ainda oportuno dizer que nas partes analisadas do Processo administrativo de 

demarcação, não foi localizado o Decreto Presidencial de demarcação, entretanto, sabe-se que 

tal Decreto foi publicado no Diário Oficial da União em 12 de setembro de 2000 (Anexo 4). 

Isto posto, podemos afirmar que, muito embora tenham ocorrido algumas 

irregularidades e que todas foram justificadas e sanadas ao longo do Processo, não há indícios 

de vícios, tampouco interesse particular no processo de demarcação. Tais alegações são 

apresentadas pelas partes contrárias à demarcação que desencadearam o processo litigioso que 

ainda tramita no judiciário, motivo pelo qual o direito sobre a terra não se efetiva e ainda 

mantém os não indígenas no território, impedindo a sua extrusão e perpetuando a situação de 

pressão e violência, como veremos no tópico seguinte. 

Com relação à Terra Indígena Karajá de Aruanã, nota-se que o território no contexto 

geral de seu histórico de demarcação, pela demora e ausência do órgão (FUNAI) responsável 

pela assistência, foi perdendo ao longo do tempo seu espaço para a cidade de Aruanã que foi 

se desenvolvendo, sobretudo, pelas características agropecuária e turística da região que muito 

atraem pessoas tanto físicas quanto jurídicas e que rapidamente promovem o desenvolvimento 

através de grandes empreendimentos. 

Deste modo, a demarcação, como ilustra o mapa abaixo, não pôde englobar um 

território por completo, em virtude do procedimento ter ocorrido já com a aldeia circundada 

pela cidade. 

 
                                         SOUZA, Janiel D. Terras Indígenas Karajá de Aruanã - Aruanã/GO - 2017.  
                                                                               Goiás, 2017. Banco de dados interno. Escala 1:10.000. 
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De um modo geral, a FUNAI apresenta que a demarcação de terras indígenas  
contribui para a política de ordenamento fundiário do Governo Federal e dos Entes 
Federados, seja em razão da redução de conflitos pela terra, seja em razão de que os 
Estados e Municípios passam a ter melhores condições de cumprir com suas 
atribuições constitucionais de atendimento digno a seus cidadãos, com atenção para 
às especificidades dos povos indígenas. 
 

E, que estas são viabilizadas através de  
políticas específicas, incentivos fiscais e repasse de recursos federais exclusivamente 
destinados às terras indígenas e às políticas indigenistas desenvolvidas dentro e fora 
das terras indígenas (como, por exemplo: ICMS ecológico, repasses relacionados à 
gestão territorial e ambiental de terras indígenas, repasses relacionados à educação 
escolar indígena, recursos relacionados às políticas habitacionais voltadas às terras 
indígenas, recursos destinados a ações de etnodesenvolvimento, fomento à produção 
indígena e assistência técnica agrícola em terras indígenas etc.). Especialmente nos 
estados e municípios localizados em faixa de fronteira, a demarcação de terras 
indígenas garante uma maior presença e controle estatal nessas áreas especialmente 
vulneráveis e, em muitos casos, de remoto acesso. 
 

Ademais, pudemos perceber que a demarcação é de fundamental importância por 

garantir a diversidade étnica e cultural, já que a proteção ao patrimônio histórico e cultural é 

dever do Estado (art. 24, inciso VII, CF/88)34 e, por conseguinte, garantir a efetivação dos 

direitos territoriais dos povos indígenas, cumprindo assim com o que determina o 

mandamento constitucional de que as terras indígenas são fundamentais para a reprodução 

física e cultural dos povos indígenas, de forma a preservar sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições (art. 231, CF/88)35.  

Para além, as terras indígenas contribuem para a proteção do meio ambiente e da 

biodiversidade, bem como dos mananciais e do controle climático, favorecendo assim 

benefício que se estende para toda a população do país, já que promovem a preservação de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF/88)36. 

Sendo assim, o processo de demarcação é um processo administrativo, de 

responsabilidade da FUNAI, fundamentado pelos preceitos constitucionais, o Estatuto do 

Índio (Lei nº. 6.001/1973) e o Decreto nº. 1775/1996, que determina as etapas do 

procedimento demarcatório, para desta maneira identificar e delimitar o território 

tradicionalmente ocupado pelos indígenas. 

                                                             
34 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
(...) VII -  proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
35 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. 
36 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 



68 
 

Em casos extraordinários, como de conflito interno irreversível, impactos de grandes 
empreendimentos ou impossibilidade técnica de reconhecimento de terra de 
ocupação tradicional, a Funai promove o reconhecimento do direito territorial das 
comunidades indígenas na modalidade de Reserva Indígena, conforme o disposto no 
Art. 26 da Lei 6001/73, em parceria com os órgãos agrários dos estados e Governo 
Federal. Nesta modalidade, a União pode promover a compra direta, a 
desapropriação ou recebe em doação o(s) imóvel(is) que serão destinados para a 
constituição da Reserva Indígena (FUNAI). 
 

E, no caso dos indígenas isolados,  
a Funai se utiliza do dispositivo legal de restrição de uso para proteger a área 
ocupada pelos indígenas contra terceiros, amparando-se no artigo 7.º do Decreto 
1775/96, no artigo 231 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e 
no artigo 1.º, inciso VII da Lei nº 5371/67, ao mesmo tempo em que se procedem os 
estudos de identificação e delimitação da área, visando a integridade física desses 
povos em situação de isolamento voluntário (FUNAI). 

Logo, concluímos que nos processos de demarcação de terras indígenas as tentativas 

de sua desconstituição tem se tornado um lugar comum em processos judiciais. Geralmente, 

as ações propostas visam anular os processos administrativos de demarcação, como visto no 

caso da Terra Karajá de Aruanã, alegando vícios, interesses e irregularidades. 

 

3.2 DO PROCESSO JUDICIAL 

O Processo judicial, nº. 2001.35.00.000654-2, referente à demarcação da Terra 

Indígena Karajá de Aruanã, se encontra no Tribunal Regional Federal 1ª Região – TRF1, em 

Brasília-DF. Trata-se de uma ação anulatória com o objetivo de anular todos os atos e 

procedimentos administrativos que culminaram com a homologação da demarcação da Área 

indígena denominada “Terra Indígena Karajá de Aruanã I”. 

Tal Processo é formado por um grande volume dos quais tive acesso a quatro partes, 

sendo elas os Volumes 1, 7, 8 e 9 que, como dito anteriormente, por motivos de dificuldade 

de contato com os órgãos responsáveis, demora na localização e disponibilidade para 

digitalização, por se tratar de um processo físico, foi alcançado após um pouco mais de um 

ano e meio de espera. 

Aqui é importante trazer que o Tribunal Federal, julga tanto em maior variedade 

como em maior quantidade processos que envolvem a disputa sobre direitos indígenas. O 

TRF1, em linhas gerais, acompanha o entendimento predominante no STF e no Superior 

Tribunal de Justiça – STJ, o que equivale dizer que  
uma consulta à jurisprudência desse Regional é suficiente para surpreender que o 
entendimento predominante naquela corte está assim sintetizado: “De acordo com a 
Súmula 140 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar crime em que 
indígena figure como autor ou vítima. A competência da Justiça Federal já se faz 
presente quando o litígio envolve interesses indígenas, enquanto grupo ou 
comunidade sob proteção da União (CF/88, art 109, XI) (BARRETO, 2003, p. 84). 
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E, por se tratar de uma ação judicial que visa anular o processo de demarcação, onde 

os autores buscam por uma aplicação seletiva da jurisprudência do STF como forma de 

questionar a constitucionalidade e legalidade dos procedimentos administrativos estabelecidos 

pelo Decreto nº. 1.775/1996, é importante salientar que “sobre o tema, o STF, assentou: “O 

processo administrativo visando à demarcação de terras indígenas é regulamentado por 

legislação própria – Lei n. 6.001/1973 e Decreto n. 1.775/1996 -, cujas regras já foram 

declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”” (GUETTA e BATISTA, 2018, p. 

249). 

Sendo assim, observa-se de início, a partir da petição inicial do Processo judicial, 

protocolada em 11 de janeiro de 2001, os mesmos argumentos que de forma geral ocorrem 

neste tipo de demanda, utilizados para ceifar os direitos territoriais indígenas. Portanto, de 

modo geral apontam falhas, irregularidades, falta de publicidade do Processo administrativo 

de demarcação e buscam interpretações legislativas em outras leis que não correspondem com 

as especificidades previstas nas normas reguladoras do direito indígena, bem como o texto 

normativo da Constituição Federal de 1988 sobre o tema. 

Deste modo, constituem como objeto primordial da Ação, a declaração de nulidade 

dos seguintes feitos que envolve o Processo de demarcação: 
1. Processo Administrativo “FUNAI/BSB/nº 4516/87, de Identificação/delimitação 
da Área Indígena situada no município de Aruanã/GO”; 
2. Processo Administrativo FUNAI/BSB/0137/93, de Regularização Fundiária – 
PORT. PP 1.251/92, da Área indígena situada no município de Aruanã/GO; 
3. Portaria Ministerial Declaratória nº 298, de 17 de maio de 1996, da lavra do Sr. 
Ministro de Estado da Justiça, publicada no DOU de 21/05/96, na página 8767, 
constante da fl. 139 do processo nº 0137/93 e exarada no processo FUNAI/BSB/N 
0002/95; 
4. Ofício nº 773/DAF, firmado pelo Diretor de Assuntos Fundiários da FUNAI, 
datado de 06/11/96, constante das fls.146/147 do processo nº 0137/93; 
5. Decreto Presidencial de 12 de setembro de 2000, publicado na seção I do DOU de 
13/09/00, que homologou a demarcação administrativa da terra indígena Karajá de 
Aruanã I; 
6. Ofício nº 1166/DAF, firmado pelo Diretor de Assuntos Fundiários Substituto da 
FUNAI, datado de 26/09/00, solicitando abertura da matrícula e registro em nome da 
União Federal da “Terra Indígena Karajá de Aruanã I”37 
 

Outra questão apontada no Processo judicial está relacionada à participação da 

FUNAI no processo de demarcação, em que seus técnicos desrespeitosamente são chamados 

de “apaixonados pela questão indígena”. A postura é de colocar a FUNAI como 

influenciadora da retomada do território e, não como órgão que possui a competência técnica 

e legal para executar as suas atribuições que são definidas em lei, como se pode observar no 

trecho abaixo: 

                                                             
37 Processo Judicial nº. 2001.35.00.000654-2, p. 4, Vol. 01. 
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Estudo este que foi adaptado para atender ao que a FUNAI entendia como sendo a 
necessidade e o direito dos índios, em detrimento dos não-índios, caracterizando 
claramente uma discriminação dos demais habitantes do município de Aruanã, 
prejudicando a elaboração de um estudo imparcial e realista38. 
 

Ademais, cabe ressaltar que a FUNAI não é o único órgão responsável, pois o 

processo administrativo de demarcação é complexo ao passo que também depende da análise 

do Ministro da Justiça e do Presidente da República, bem como do controle de diversos 

técnicos vinculados a cada instância que compõe o processo administrativo e, ainda o 

contraditório e a ampla defesa de qualquer interessado, conforme dispõe o Decreto 1775/96, o 

qual inclusive possibilita o caminhar deste mesmo Processo judicial. 

Outra questão aventada na petição inicial trata-se da interpretação dada ao artigo 231 

da Constituição Federal de 1988, quanto à expressão “direitos originários sobre as terras que 

ocupam”. Os autores alegam que a tese da FUNAI com relação a esta definição trazida pelo 

texto constitucional, “estaria afirmando que, pelo fato de estarem no País os ancestrais dos 

indígenas hoje existentes, somente estes é que teriam direitos de propriedade sobre toda e 

qualquer terra, numa argumentação que faz excrescência inútil todo o ordenamento fundiário 

brasileiro”39 

Quanto a essa questão, resta esclarecer que não se trata de uma interpretação adotada 

pela FUNAI, pois não é da competência do órgão administrativo a análise interpretativa do 

texto constitucional, ao contrário, lhe cabe o cumprimento do mandamento legal. Portanto, o 

entendimento trazido pela Constituição Federal de 1988 é no sentido de reconhecer o direito 

indígena sobre suas terras como um direito dominial primário e congênito, ou seja, um direito 

“anterior e oponível a qualquer reconhecimento ou ocupação superveniente” (VILLARES, 

2009, p. 114). Isto porque a sua posse “não se legitima pela titulação, mas pela efetiva 

ocupação indígena” (VILLARES, 2009, p. 114). 

Ainda sobre o artigo 231, os particulares em seus recursos, alegam que o verbo 

“ocupam” foi utilizado pelo texto normativo no tempo presente, o que lhes retiraria o direito 

sobre as terras que ocupavam no passado, sendo reconhecida a posse apenas das terras 

ocupadas a partir da promulgação da Constituição em 1988. 

Esta situação apresentada remete à tese do marco temporal de ocupação, 

recorrentemente utilizada neste tipo de demanda judicial. De acordo com essa teoria, para que 

sejam reconhecidos os direitos originários, exige-se a presença dos indígenas na área objeto 

da demarcação no dia 5 de outubro de 1988. Isto porque o STF, no paradigmático caso da 

                                                             
38 Processo Judicial nº. 2001.35.00.000654-2, p. 11, Vol. 01. 
39 Processo Judicial nº. 2001.35.00.000654-2, p. 33, Vol. 01. 



71 
 

demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol em Roraima, interpretou o artigo 231 da 

Constituição, enunciando que a expressão “terra que tradicionalmente ocupam” deveria ser 

lida como “terras que tradicionalmente ocupam na data de 5 de outubro de 1988” e, muito 

embora a decisão não tenha efeitos vinculantes, a tese do “marco temporal” passou a orientar 

a hermenêutica do artigo 231 da Constituição Federal, abrindo precedente judicial que passou 

a influenciar as decisões em todas as instâncias do Poder Judiciário. 

Todavia, há que se lembrar que o direito territorial indígena, no contexto histórico 

legislativo brasileiro, é apresentado desde as Cartas Régias em tempo de Brasil colônia. E o 

primeiro reconhecimento constitucional acerca dos direitos indígenas sobre suas terras foi 

acolhido pelo artigo 129 da Constituição de 1934 em que prescrevia “será respeitada a posse 

de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no 

entanto, vedado aliená-las”. 

Deste modo, temos que a Constituição de 1988 apenas aperfeiçoou sobre o tema já 

trazido por Constituições anteriores, o que demonstra que a mesma não pode ser utilizada 

como um “marco temporal”. 

Sendo assim, a tese do marco temporal se apresenta duvidosa em diversos aspectos e 

como salienta Batista e Guetta (2018, p. 259), 
a tese do “marco temporal”, tal como está posta, configura mais uma das sub-
reptícias formas de legitimar as seculares “guerras justas” empreendidas contra os 
índios, inclusive durante o período recente da ditadura militar, legitimando sua 
exclusão para fora do âmbito normativo do real, anegar-lhes seus direitos territoriais, 
desqualificar suas identidades e, mais uma vez, condená-los a processos de 
assimilação forçada. Ou seja, manter-se-ia o histórico e secular processo de 
violência e negação de direitos territoriais dos indígenas, agora por intermédio de 
uma interpretação constitucional restritiva e legitimadora dessas mesmas violências. 
 

Outro ponto trazido pela petição é o emprego do termo “tradicionalmente” utilizado 

pela Constituição de 1988 em seu §1º, do artigo 231, para conceituar terras tradicionalmente 

ocupadas. Os autores colocam que “o advérbio “tradicionalmente” quer dizer que as terras 

que os indígenas “ocupam” devem ser interpretadas de acordo com as tradições. Não como 

ocupação concreta, diuturna”40. 

Ora, as tradições, os costumes e usos são condições necessárias para a definição das 

terras indígenas, justamente pela forma diferenciada com que lidam e compreendem a terra 

que não é apenas um espaço de moradia, mas um espaço de reprodução física e cultural. 

Portanto, como enfatiza Villares (2009, p. 115), “tradicional deve ser definido, assim como as 

demais condições previstas no §1º do art. 231, não por anseios e conceitos tirados de uma 

                                                             
40 Processo Judicial nº. 2001.35.00.000654-2, p. 36, Vol. 01. 
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visão das relações modernas, mas segundo a cultura, os costumes e tradições indígenas de 

cada povo cuja terra deva ser identificada”. 

Quanto a esta abordagem, José Afonso da Silva (2016) teoriza que 
os direitos dos índios ás terras por eles tradicionalmente ocupadas preexistem ao 
próprio reconhecimento constitucional, porque entranhadamente à sua existência 
comunitária. Nesse sentido, pode-se dizer que são direitos naturais, porque 
coexistentes com o próprio ser das comunidades indígenas e que o sistema 
constitucional desde a Constituição de 1934, acolheu como forma de direito 
constitucional fundamental, direitos humanos fundamentais dos índios que tem, para 
eles um valor de sobrevivência física e cultural, tanto quanto tem para todos nós os 
direitos humanos consagrados nos documentos constitucionais e declarações 
internacionais. 
 

Deste modo, o que se observa a partir dessa análise inicial, é que embora haja um 

posicionamento legal que pressuponha a defesa dos direitos indígenas, temos que ter a clareza 

de que os conflitos que envolvem estes povos e suas terras que chegam ao Poder Judiciário, 

“são julgados com base em um quadro normativo infraconstitucional informado pela 

racionalidade eurocêntrica, privatista e liberal do Estado de Direito” (GEDIEL, 2018, p. 112). 

Conforme Gediel (2018, p. 112), a interpretação jurisprudencial do direito, antes de 

ser técnico-jurídica, é uma questão de poder, uma disputa política pela produção de sentidos 

das regras jurídicas, no momento de sua aplicação, em determinada sociedade”. 

E no trato da questão indígena, mais precisamente no decurso do reconhecimento de 

seus direitos no trâmite processual, dizer o direito requer transitar pelo campo da 

hermenêutica em que se leva em conta o caráter histórico do problema, principalmente por se 

tratar de uma temática cuja natureza jurídica é especial e é reconhecida desde os alvarás 

régios do período colonial. 

Retomando a continuidade do Processo Judicial, em 16 de janeiro de 2001, houve 

uma nova petição requerendo o aditamento da inicial em que foram inseridos novos autores 

proprietários de lotes incluídos na referida Área indígena interessados em participar da mesma 

ação ordinária anulatória em desfavor da FUNAI e da União Federal. 

Em 08 de fevereiro de 2001, o Poder judiciário acolheu o pedido de substituição da 

inicial alegando que a demora em estabelecer a lide se dava pela extensão da inicial que no 

momento já se constituía por 7 volumes, observando que na nova petição não há o pedido de 

tutela constante na peça originária. 

Em 21 de setembro de 2001, a Advocacia Geral da União apresenta resposta em 

forma de contestação à Ação ordinária anulatória discordando dos relatos anunciados, 

reforçando sobre a legislação vigente à época, chamando atenção para os direitos indígenas 

reconhecidos constitucionalmente e em vasta legislação infraconstitucional, bem como 



73 
 

elucidando sobre o histórico do Povo Karajá. Interessante observar que a contestação utiliza-

se de toda a legislação infraconstitucional relacionada aos direitos indígenas para refutar 

ponto a ponto as alegações trazidas pelos autores, o que demonstra um desconhecimento por 

parte destes do amparo legal existente voltado para a questão indígena. 

Consta nos autos uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, 

em 12 de março de 1998, com pedido de liminar em desfavor da FUNAI. A representação 

formulada por uma liderança indígena Karajá foi proposta com o intuito de solicitar a 

regularização da demarcação da área que se encontrava paralisada na época, em virtude da 

carta forjada em nome da Associação Karajá pedindo revisão da demarcação, a 

desapropriação das áreas invadidas por não indígenas e promoção de inquérito civil público 

em desfavor destes e indenização em favor dos Karajá pelos prejuízos sofridos.  

Em resposta à Ação civil Pública, a Justiça Federal, em 13 de abril de 1998, após 

análise dos documentos, acolheu o pedido com liminar verificando a existência do perigo da 

demora. 

E, no decorrer deste Processo Judicial, em virtude dos posicionamentos favoráveis à 

comunidade Karajá de Aruanã, os autores de forma desmembrada requereram a réplica para 

que seus pedidos fossem revistos. Neste tempo, em 10 de dezembro de 2002, a justiça Federal 

extinguiu o Processo sem julgamento de mérito, dando o lado autor por carecedor do direito 

de ação em face da não exteriorização, por agora, de seu interesse de agir e em virtude de já 

existir sentença no feito conexo abrangendo a pretensão da então cautelar. Isto porque, as 

demanda provenientes desse Processo Judicial tramitam por vezes juntas, por vezes separadas 

em diversas esferas jurídicas, motivo pelo qual a demanda não se conclui.  

Em relação à Ação civil pública proposta pelo Ministério Público, a Justiça Federal, 

em 03 de dezembro de 2002, após extensa análise do feito, julgou extinto o processo sem 

julgamento de mérito em relação ao pleito de nulidade do ato administrativo que interrompeu 

o procedimento de demarcação das Áreas Terra Indígena Karajá de Aruanã I e III. Julgou 

improcedente o pedido de indenização devida aos proprietários dos imóveis. Julgou 

procedente o pedido, determinando o registro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Mozarlândia-Go, Distrito Judiciário de Aruanã, da área denominada Terra Karajá de 

Aruanã I, como área de posse permanente dos índios, já que as demais Áreas II e III estavam 

resolvidas. E, por fim, julgou procedente a solicitação de extrusão dos ocupantes não índios 

das áreas demarcadas (Terra Indígena Karajá de Aruanã I e III), concedendo um prazo de 60 

dias para a desocupação, a contar do trânsito em julgado da sentença. 
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Aqui, alcançamos a maior problemática ainda existente na comunidade Karajá, a não 

extrusão da Área I, hoje Aldeia Burudina. Muito embora o Processo Judicial ainda em trâmite 

na justiça Federal não tenha transitado em julgado, haja vista os diversos recursos interpostos 

pelas partes autoras, verifica-se paralelamente outras Ações civis públicas interpostas pela 

FUNAI, para a desocupação das áreas indígenas Karajá que, pela falta de finalização da 

própria FUNAI e a morosidade em uma decisão definitiva do Processo Judicial na esfera 

jurídica federal, as invasões ao território indígena Karajá se fazem constantes, além das 

diversas intervenções promovidas pelos não indígenas, que degradam cada vez mais o espaço 

e, sobretudo, a cultura, a exemplo do caso de um lava-jato, recentemente construído sobre o 

cemitério indígena que lançou ao rio as ossadas de seus ancestrais.  

A exemplo desta situação, com decisão recente o Processo nº. 2005. 35.002843-0, de 

03 de fevereiro de 2005 (Anexo 5), de autoria da FUNAI com a finalidade de proceder a 

extrusão dos réus da Área indígena Karajá I. 

Quanto à extrusão o Processo dispõe: 
DA EXTRUSÃO 
41. Para fazer valer os direitos dos integrantes da Comunidade Karajá de Aruanã, no 
usufruto da Terra Indígena Karajá de Aruanã I, faz-se necessário a extrusão dos réus 
da área indígena, já que são não-índios, em especial porque as obras executadas no 
interior da reserva visa a atender apenas ao interesses dos ocupantes não-índios. As 
obras não trazem benefícios à tradicionalidade indígena e aos verdadeiros donos de 
direito que são os índios Karajá que ali se encontram há mais de três séculos 
vivendo ao longo do Rio Araguaia, e a Constituição Federal e a legislação 
infraconstitucional são claras ao impor o uso exclusivo da área pelos índios, como 
vem assentando tranquilamente nossa jurisprudência. 
42. Considerando ainda que a área em questão constitui terra indígena delimitada, 
 Demarcada, homologada e registrada conforme documentos anexos, bem como a 
jurisprudência apresentada no qual tem decidido a maioria dos tribunais, inexiste 
fundamento jurídico relevante para a permanência de não-índios em terra indígena 
delimitada, demarcada, homologada e registrada como tal (Terra Indígena Karajá de 
Aruanã I). Neste sentido a FUNAI e a União requerem, finalmente, que seja 
determinada a extrusão definitiva dos réus da TI Karajá de Aruanã I. Em relação a 
outras pessoas que porventura estejam na área, é preciso dizer que a situação jurídica 
dos mesmos está sendo definida no processo 1998.3503575-3, remetida ao TRF da lª 
Região, como já mencionado. 
43. A extrusão não se vê truncada por algum fator social, político ou econômico, 
porque não há invasão em massa da Terra por clientes da reforma agrária, ou 
qualquer risco à soberania nacional ou quejando. O pedido da presente, de extrusão, 
tange-se somente aos réus Odair Rodrigues de Zevedo e Onias Dias Ferreira, e não 
aos demais que porventura lá estejam, até porque a outra ação civil pública está sub 
judicie no TRF da lª Região. Não há assim, qualquer importante extra legis a ser 
considerada41. 
 

Como o próprio texto expõe, “para se fazer valer os direitos dos integrantes da 

Comunidade Karajá de Aruanã, no usufruto da Terra Indígena Karajá de Aruanã I, faz-se 

necessário a extrusão dos réus da área indígena”, pois a permanência destes é sem dúvida um 

                                                             
41 Processo nº. 2005. 35.002843-0, p. 12. 
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atentado ao direito dos indígenas. E a continuidade das construções irregulares que se dão 

cotidianamente, é uma desobediência da ordem legal e uma afronta ao que determina o artigo 

231 da Constituição Federal de 1988. 

Por fim, com relação a esta demanda, a Justiça Federal, em 29 de junho de 2012 

(Anexo 6), proferiu a seguinte sentença: 
a) julgo extinto o processo em relação ao pedido de paralisação das obras, nos 
termos do art. 267, VI, do Código de processo Civil; 
b) julgo procedente o pedido para determinar a extrusão dos Réus da área ocupada, 
concedendo-lhes o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação, sem prejuízo da 
indenização pelas benfeitorias produzidas de boa-fé, nos termos reconhecidos na 
fundamentação da sentença, que devem ser avaliadas em sede de liquidação de 
sentença; 
c) julgo ainda procedente o pedido para declarar nula a escritura de compra e venda 
e respectivo registro realizado na Matrícula no 2.652 (f1.764); 
d) finalmente, julgo procedente o pedido para condenar os Réus a pagar indenização 
por danos ambientais consistentes nas despesas necessárias para a restituição da área 
ao status quo ante, conforme encontrado em liquidação de sentença42. 

 

Em, 30 de abril de 2018, a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por 

unanimidade negou provimento à Apelação, cuja Ementa (Anexo 7) se subscreve: 
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL LOCALIZADO DENTRO DE ÁREA INDÍGENA. 
TERRA INDÍGENA KARAJÁ DE ARUANÃ I. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO. LEGALIDADE E 
CONSTITUCIONALIDADE. TÍTULO REFERENTE AO IMÓVEL. NULIDADE. 
ART. 231, SS 4º E 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO 
DESPROVIDA43. 
 

E a Carta Precatória nº. 1719/2019 (Anexo 8), foi emitida em 30 de setembro de 

2019, para o cumprimento da sentença no prazo de 60 dias. Todavia, até o momento não 

houve o cumprimento desta. 

Para fins elucidativos e como comprovação da morosidade processual deste processo 

em específico, foi anexada à presente pesquisa o seu andamento (Anexo 9). Temos então, que 

de seu início até a sentença final foram 15 anos. Tempo suficiente para a continuidade das 

violações. 

Já com relação ao Processo nº. 2001.35.00.000654-2, objeto inicial desta demanda, o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região emitiu um voto (Anexo 10) negando provimento das 

apelações. Após, em 20 de agosto de 2013, a 4ª Turma Suplementar do mesmo Tribunal, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo retido e às apelações, cuja Ementa (Anexo 11) se 

subscreve: 

                                                             
42 Processo nº. 2005. 35.002843-0, p. 909. 
43 Processo nº. 2005. 35.002843-0, p. 989. 
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PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERRA INDÍGENA KARAJÁ 
DE ARUANÃ I. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO. 
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS 
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. 
SENTENÇA MANTIDA44. 
 

No todo observado, temos que o Poder Judiciário ao longo de todo o Processo 

judicial manteve seu entendimento favorável aos direitos indígenas, mas como posto, 

verificamos o perigo da demora, ou seja, quase 20 anos da demanda e ainda não houve a 

extrusão dos não-indígenas da área, tampouco, transitou em julgado o Processo. E, neste 

tempo quantas violações dos direitos indígenas se sucederam. 

É claro que a demarcação de Terras Indígenas, de um modo geral, pode e deve sofrer 

a verificação de sua legalidade pelo Poder Judiciário até a última instância, até mesmo em 

virtude do que determina o inciso XXXV, artigo 5º da Constituição “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Portanto, 
o Judiciário admite esse questionamento, aceita diversas ações com hábeis, rejeita 
outras e, sobretudo, concede liminares e antecipa tutela pretendida, seja para 
assegurar a eficácia do pedido ou simplesmente impedir que um ato administrativo 
produza seus efeitos até ser analisado (VILLARES, 2009, p. 144) 
 

Entretanto, é fato, como vimos no caso da Terra Karajá de Aruanã, que os inúmeros 

recursos perpetrados contra o processo de demarcação, como o levantamento fundiário 

realizado pela FUNAI; as portarias do Ministério da Justiça que declaram as terras indígenas; 

o Decreto 1.775/96 que determina o procedimento administrativo de demarcação, contra a 

homologação do Presidente da República; o registro da áreas no Cartório de Imóveis e, até 

mesmo as intervenções de toda ordem como pressão para permuta de área, impediram um 

bom andamento do processo demarcatório, que apesar de todo o enfrentamento, mesmo que 

finalizado ainda permanece o clima de insegurança jurídica que afeta diretamente os 

indígenas. 

Portanto, como preconiza Villares (2009, p. 145). 
A judicialização do processo de demarcação, paradoxalmente, é um fenômeno que 
acompanha a conquistados direitos indígenas. É um fenômeno paradoxal, pois se, 
por um lado, os povos indígenas têm suas terras garantidas pela Constituição Federal 
de 1988, por outro, o Judiciário cada vez mais se imiscui na discricionariedade 
administrativa, chegando a se arvorar em grande definidor de políticas públicas. 
Quase todo o processo de identificação e demarcação de terras indígenas que se 
inicia é acompanhado inexoravelmente por vários processos judiciais que o 
questionam. 
 

Ainda, podemos dizer que sem sombra de dúvidas tratamos aqui de um direito que 

muito incomoda o País cuja “índole é patrimonialista e agrária, que em muitos casos, protege 

                                                             
44 Anexo nº.  
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as terras agriculturáveis como patrimônio inatacável, mesmo quando apenas utilizadas como 

reserva de valor, patrimônio acumulável, a despeito de seus fins sociais” (VILLARES, 2009, 

p. 144). 

No caso das Terras Karajá de Aruanã, para além de estarem num centro urbano de 

uma cidade que os comprimem, o direito desse Povo é uma afronta ao seu maior inimigo, o 

poder econômico. E, as decisões conflitantes do Estado brasileiro somadas aos ritos impostos 

pelo processo judicial, para os Povos indígenas não fazem o menor sentido apenas os colocam 

em estado de expectativa e insegurança que torna um desafio cada vez maior de acessar ou 

assegurar os seus direitos aumentando cada vez o sentimento de injustiça. Uma verdadeira 

violência institucional que ameaça à proteção de seus direitos, sobretudo os territoriais. 

 

3.3 A VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL COMO AMEAÇA À PROTEÇÃO DOS 

DIREITOS TERRITORIAIS INDÍGENAS 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 231, é clara ao definir os direitos dos 

indígenas sobre as terras que ocupam e ao reconhecer esses direitos como originários e 

imprescritíveis. A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, portanto, é 

o seu principal acesso para os demais direitos, pois através dela se alcançam os recursos 

jurídicos e políticos necessários para a proteção e manutenção de seus modos de vida. 

Também, através dela a Terra Indígena é declarada como um bem da União que, por 

conseguinte, passa a se responsabilizar pela proteção da vida ali existente e dos aspectos 

culturais quando estes estão em convívio com a sociedade não indígena. 

Do mesmo modo a Convenção 169 e a Declaração da Organização das Nações 

Unidas – ONU dos Direitos dos Povos Indígenas que trazem as reivindicações atuais dos 

povos indígenas tanto estabelecendo parâmetros para os instrumentos internacionais e leis 

nacionais quanto na melhoria da relação destes com os Estados nacionais. Ambas abordam 

princípios como a igualdade de direitos e a proibição de discriminação, o direito à 

autodeterminação e de atuarem nos projetos que evolvem as suas comunidades. 

Vimos, também, que o processo administrativo de demarcação das terras indígenas é 

definido pelo Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973) e regulamentado pelo Decreto nº. 

1.775/1996 e que estes devem ser interpretados conforme os mandamentos do texto 

constitucional. Todavia, a partir do caso da Terra Indígena Karajá de Aruanã, que não é 

diferente de outras situações que envolvem outros grupos étnicos, percebemos que a 

implementação das etapas que compõe o procedimento administrativo de demarcação estão 
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intimamente ligados com a própria dinâmica que envolve a demarcação, além do contexto 

econômico e político que muito interferem, pois como também pudemos observar, estes 

processos administrativos de demarcação, em sua grande maioria, vem acompanhados de 

processos judiciais que tornam um procedimento, em seu contexto geral simples, em algo 

extremamente complexo, moroso e violento. 

Complexo porque em atendimento ao contraditório, trazido pelo Decreto nº. 

1.775/1996, o processo de demarcação passa a estar sujeito à interposição de recursos 

jurídicos promovidos pelos sujeitos contrários ao procedimento demarcatório, cujo contexto é 

marcado por uma alta judicialização dos processos de demarcação fundamentados na atuação 

da FUNAI, inclusive com casos de criminalização, que impedem a finalização do 

procedimento e criam obstáculos aos direitos e garantias desses povos às suas terras. 

Moroso porque, para além da possibilidade do contraditório como mencionado 

acima, conforme os estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica –Ipea entre 2003 

e 201745, a demora também decorre 
de opções políticas e administrativas; entre estas, a diminuição orçamentária 
dispensada, o perfil dos projetos desenvolvimentistas caracterizados pela construção 
de megaprojetos (hidrelétricas, ferrovias e rodovias), a expansão de commodities, 
bem como das atividades agropecuárias e extrativistas. Discursos discriminatórios 
para limitar o direito à terra da população indígena, com a consequente diminuição 
das demarcações, têm levado à intensificação dos conflitos fundiários. 
 

 E, violento, porquê gera expectativa de um direito que não se efetiva, gera a 

insegurança jurídica ao passo em que a vasta legislação indigenista não tem a sua devida 

interpretação, gera a discriminação como forma de negar direitos, gera o perigo da demora ao 

passo que os territórios continuam a ser invadidos, gera a falta de autonomia de um Povo 

sobre o seu território, gera a destruição de uma identidade e deixa marginalizado o contexto 

histórico de ocupação territorial dos povos indígenas. 

No tocante à violência, após tudo o que observamos até aqui, não é equivoco dizer 

que o Estado possui uma política de ação e omissão diante das graves violações de direitos 

sofridos pelos povos indígenas, porque estas não se apresentam esporádicas, tampouco 

acidentais. Estão presentes ao longo do percurso histórico em que foi necessário negar a 

própria condição humana desses Povos para que a dominação pudesse ser concretizada. E 

continua patente, embora velada nos dias atuais, pois são violações sistêmicas “que resultam 

                                                             
45 Ver Relatório Institucional “Subsídio ao relatório Brasil sobre o cumprimento da Convenção Internacional 
sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial (2003-2017): Povos Indígenas. 
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diretamente de políticas estruturais de Estado, que respondem por elas, tanto por suas ações 

diretas quanto pelas suas omissões”46. 

Conforme apresenta o Relatório elaborado pela Comissão da Verdade (CNV, 2014), 

“a União estabeleceu condições propícias ao esbulho de terras indígenas e se caracterizou 

majoritariamente (mas não exclusivamente) pela omissão, acobertando o poder local, 

interesses privados e deixando de fiscalizar a corrupção em seus quadros”. O que traz à tona o 

contexto histórico do caso das Terras Karajá de Aruanã, em que interesses privados estiveram 

fortemente presentes e, ainda hoje, vinculados à permanência do conflito existente e que não 

são punidos. 

É importante lembrar que essas políticas estruturais do Estado se originaram 

essencialmente num passado, que ainda se faz tendência, orientado por políticas de 

homogeneização étnica e cultural, pois como salienta CORDAZZO (2018), 
muito tempo se passou desde o período da colonização portuguesa no Brasil, mas o 
status de segunda classe e a extirpação da própria condição humana dos povos 
indígenas permaneceu inalterada na denominada pós-modernidade. Embora os 
discursos utilizados para justificar e dar sustentação a esta exclusão dos indígenas 
não continuem mais os mesmos, o resultado, por outro lado, permanece em boa 
parte idêntico. 
 

O cenário atual aponta para uma forte propensão à criação de restrições para com a 

efetivação dos direitos indígenas, sobretudo aqueles relacionados ao reconhecimento e à 

proteção de seus territórios, o que é essencial para a manutenção de sua organização social, 

seus costumes, suas crenças e culturas. (SOUZA FILHO e BERGOLD, 2013, p. 7) 

Mesmo com os variados relatos de violência e negação de direitos, os povos 

indígenas permanecem confinados em um terreno denso de conflitos de interesses, pendências 

e contradições que se acumulam em ameaças e retiram destes o “direito de ser povo”. 

De um modo geral, os Direitos Humanos definem a violência como “sendo o uso de 

palavras ou ações que machucam as pessoas. É violência também o uso abusivo ou injusto do 

poder, assim como o uso da força que resulta em ferimentos, sofrimento, tortura ou morte”47. 

É no campo dos Direitos Humanos que acessamos a concepção de violência num viés 

institucional, que num universo abrangente e conceitual, tanto em seus aspectos teóricos como 

práticos pode ser definida como “aquela exercida pelos próprios serviços públicos, por ação 

ou omissão” que “abrange abusos cometidos em virtude das relações de poder desiguais entre 

usuários e profissionais dentro das instituições”48. 

                                                             
46 Ver RELATÓRIO DA COMISSÃO DA VERDADE (CNV), Tomo II, texto nº 5: Violação de Direitos 
Humanos do Povos Indígenas. 
47 http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/violencia/violencia.html. Acesso em: 28 fev. 2020. 
48 https://www.social.org.br/relatorio2004/relatorio019.htm. Acesso em: 28 fev. 2020. 
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Em linhas gerais, também pode ser recepcionada, como sendo “palavras ou ações que 

de alguma maneira ocorrem de forma abusiva ou injusta, podendo ser praticadas por 

instituições prestadoras de serviços públicos, como, por exemplo, o judiciário, perpetrada por 

agentes que deveriam proteger ou fazer valer os mandamentos constitucionais” (OLIVEIRA, 

2018). 

E dentre as diversas maneiras de distinguir os tipos de violência, temos a chamada 

violência estrutural, que “caracteriza-se pelo destaque na atuação das classes, grupos ou 

nações econômicas ou politicamente dominantes, que se utilizam de leis e instituições para 

manter sua situação privilegiada, como se isso fosse um direito natural”49. 

Como é o caso dos povos indígenas, em que as condições adversas de injustiças 

atingem as mínimas condições para uma vida digna e cujos efeitos violam os direitos 

humanos e estão atrelados ao que chamamos de violência sistêmica  
cujas raízes se encontram em nosso passado colonial e é fruto da prática do 
autoritarismo e de atos de extrema violência consentidas pelo próprio Estado que 
não reage às inúmeras violações dos direitos humanos que, em sua maioria, 
permanecem impunes. Raízes estas que estão fundamentalmente associadas à 
estrutura de poder que impera em nossa sociedade num desequilíbrio completo e 
permanente entre os fracos e os fortes. Essa violência nada mais é do que uma 
resposta à esse sistema desequilibrado que nega direitos e gera conflitos 
(OLIVEIRA, 2018). 
 

Em razão disso, não se pode avaliar a violência como um fenômeno único, pois está 

relacionada a uma multiplicidade de fatores que estão presentes no fato social investigado. 
O termo violência é uma maneira cômoda de reunir tudo o que se refere à luta, ao 
conflito, ao controle, ou seja, à parte sombria que sempre atormenta o corpo 
individual ou social. Assim, a violência pode, ainda, ser classificada como: conflitos 
sociais e políticos, repressão, terrorismo, guerras civis e tiranias50 
 

A lógica dessa dominação está ancorada no fato de que o Estado possui uma 

inclinação de privilegiar a autoridade em detrimento do bem comum. “Concentrou o poder 

nas mãos de poucos, desprivilegiando instituições representativas, limitando a liberdade e 

eliminando as oposições, pois na ideologia autoritária, o uso da violência é a engrenagem para 

a manutenção da desigualdade” (OLIVEIRA, 2018). 

Na questão indígena, essa situação é evidenciada por um documento recente, 

considerado um dos mais importantes, que descreve as graves violações dos direitos dos 

povos indígenas, perpetrado por uma política de Estado. O Relatório final da Comissão 

Nacional da Verdade - CNV, Tomo II, texto nº 5: Violação de Direitos Humanos dos Povos 

Indígenas, é resultado de uma profunda investigação que teve por finalidade apurar as graves 

                                                             
49 http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/violencia/violencia.html. Acesso em: 28 fev. 2020. 
50 http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/violencia/violencia.html. Acesso em: 28 fev. 2020. 
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e diversas violações de Direitos Humanos ocorridas no país no período entre 18 de setembro 

de 1946 e 5 de outubro de 1988, cometidas por agentes públicos, pessoas a seu serviço, com 

apoio ou no interesse do Estado. Através deste relatório, pode-se alcançar uma pequena 

parcela do que foi cometido contra os indígenas, além de “entrever a extensão real desses 

crimes, avaliar o quanto ainda não se sabe e a necessidade de se continuar as investigações” 

(CNV, 2014). E, como vimos, com relação às terras indígenas, o Relatório é enfático ao 

afirmar que “são os planos governamentais que sistematicamente desencadeiam esbulhos das 

terras indígenas”. 

Outro importante Relatório feito pela Comissão de Investigação do Interior, em 1967, 

que foi coordenada por Jader de Figueiredo Correia, é o conhecido “Relatório Figueiredo” 

que, 
constata a existência de problemas desse tipo em quase todo o território nacional e, 
no caso do esbulho ocorrido no sul do antigo estado do Mato Grosso, traz anexa lista 
de nomes de beneficiados com terras indígenas e suas vinculações com políticos, 
juízes, militares e funcionários públicos (CNV, 2014) 
 

O Relatório apresenta o profundo genocídio terceirizado proporcionado por 

declarações oficiais fraudulentas, que atestavam a inexistência de índios em áreas de interesse 

econômico, que foram emitidas a particulares que munidos de tal declaração, tomaram posse 

das áreas indígenas e promoveram as mais variadas formas de extinção física destes povos, 

com oferta de alimentos envenenados, contágios propositais e massacre com armas de fogo. 

Trata-se de um importante instrumento de denúncia de genocídio e etnocídio contra os povos 

indígenas. 

Com efeito, a análise desses documentos históricos demonstram que “liberar terras 

indígenas para fins de colonização ou para construção de infraestrutura, levou não só a 

tentativas de negação formal da existência de certos povos indígenas, em determinadas 

regiões, mas também a meios de tornar esse apagamento realidade” (CNV, 2014). 

Essa negação do outro, nitidamente observada com relação aos povos indígenas, é o 

que Boaventura de Sousa Santos denomina por epstemicídio51 que diz respeito a morte 

simbólica, subjetiva, “conceito este que constitui uma das faces mais cruéis do massacre, 
                                                             
51 Para Boaventura de Sousa Santos, “o genocídio que pontuou tantas vezes a expansão europeia foi também um 
epistemicídio: eliminaram-se povos estranhos porque tinham formas de conhecimento estranho e eliminaram-se 
formas de conhecimento estranho porque eram sustentadas por práticas sociais e povos estranhos. Mas o 
epistemicídio foi muito mais vasto que o genocídio porque ocorreu sempre que se pretendeu subalternizar, 
subordinar, marginalizar, ou ilegalizar práticas e grupos sociais que podiam ameaçar a expansão capitalista ou, 
durante boa parte do nosso século, a expansão comunista (neste domínio tão moderno quanto a capitalista); e 
também porque ocorreu tanto no espaço periférico, extra-europeu e extra-norte-americano do sistema mundial, 
como no espaço central europeu e norte-americano, contra os trabalhadores, os índios, os negros, as mulheres e 
as minorias em geral (étnicas, religiosas, sexuais)” (SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela Mão de Alice. O social 
e o político na pós-modernidade. 7. ed. Porto: Edições Afrontamento: 1999, p. 283) 
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alcançando a racionalidade do outro, no sentido de desqualificação do próprio conhecimento 

deste povo subjugado”, (...) por não pertencerem à comunidade nacional, assim como diante 

de sua insignificância perante a estrutura social e econômica, os indígenas foram mantidos à 

margem da sociedade, status este mantido até os dias atuais” (CORDAZZO, 2019). 

No Brasil, ante a resistência contra a ocupação de suas terras, os indígenas foram 

considerados um obstáculo ao progresso. Ao longo da história sempre foram tidos como 

selvagens, pertencentes a uma raça inferior, como forma até mesmo  de justificar o extermínio 

destes. E, neste sentido, Cordazzo (2019) traz que “o fenômeno discriminatório perpetuado no 

Brasil com relação aos indígenas, ganhou contornos específicos, onde foi possível criar um 

projeto massacrante que atribuiu ao indígena o status de inimigo comum da nação”. 

Assim, passamos a nos apoiar nos ensinamentos trazidos por Silvio Almeida (2018, p. 

15) de que “a sociedade contemporânea não pode ser compreendida sem os conceitos de raça 

e de racismo”, muito embora no trato da questão indígena não seja usual a utilização do termo 

discriminação racial, mas, discriminação étnica por se referir a grupos específicos definidos 

pelas mesmas origens, costumes, língua (CORDAZZO, 2019). 

Isto porque, existe, segundo Almeida (2018, p. 25), uma diferenciação de categorias 

que aparecem associadas à ideia de raça e que precisam ser diferenciadas, como é o caso de 

preconceito e discriminação. “O preconceito racial é o juízo baseado em estereótipos acerca 

de indivíduos que pertençam a um determinado grupo racializado, e que pode ou não resultar 

em práticas discriminatórias”. Já “a discriminação racial, por sua vez, é a atribuição de 

tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados”. E embora haja 

relação entre os conceitos supramencionados, racismo “é uma forma sistemática de 

discriminação que tem  a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas 

conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a 

depender do grupo racial ao qual pertencem”.  

Contudo, quando tratamos de elementos que interagem com as organizações políticas 

e econômicas da sociedade, alcançamos o que hoje é conhecido como racismo estrutural. Ou 

seja, são as manifestações presentes nas relações que geram desigualdades e violências. E, 

estas manifestações não compõem apenas as relações interpessoais, elas também se fazem 

presentes nas dinâmicas das instituições. E, no contexto histórico dessas relações tanto 

indígenas quanto africanos passaram pelo mesmo “processo de desumanização que antecede 

práticas discriminatórias ou genocídios” (ALMEIDA, 2018, p. 23). 

Veremos então que, no que se refere à questão racial, podemos encontrar as mais 

variadas definições de racismo. A fim de delinearmos o debate principal acerca da violência 
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institucional como ameaça aos direito territoriais indígenas, caminharemos pela concepção do 

racismo institucional que, segundo Almeida (2018, p. 29) “é o resultado do funcionamento 

das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, 

desvantagens e privilégios a partir da raça”. 

Para o autor, as formas sociais se materializam nas instituições, dentre as quais, o 

Estado. E, “a estabilidade dos sistemas sociais dependem da capacidade das instituições de 

absorver os conflitos e os antagonismos que são inerentes à vida social” (ALMEIDA, 2018, p. 

29). 

Neste ponto, Almeida (2018, p.30) acentua que “as sociedades não são homogêneas, 

visto que são marcadas por conflitos, antagonismos e contradições que não são eliminados, 

mas absorvidos, mantidos sob controle por meios institucionais, como por exemplo, o poder 

judiciário”. E, observando que se as instituições são a materialização das determinações 

formais da vida social, pode-se tirar duas conclusões:  
a) as instituições, enquanto somatório de normas, padrões e técnicas de controle que 
condicionam o comportamento dos indivíduos, resultam dos conflitos e das lutas 
pelo monopólio do poder social; 
b) as instituições, como parte da sociedade, também carregam em si os conflitos 
existentes na sociedade. Em outras palavras, as instituições também são atravessadas 
internamente por lutas entre indivíduos e grupos que querem assumir o controle da 
instituição. 
 

Portanto, para o autor, “a desigualdade racial é uma característica da sociedade não 

apenas por causa da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas fundamentalmente 

porque as instituições são hegemonizadas por determinados grupos raciais que utilizam 

mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos” (ALMEIDA, p. 

30). 
Assim, detêm o poder os grupos que exercem o domínio sobre a organização política 
e econômica da sociedade. Entretanto, a manutenção deste poder adquirido depende 
da capacidade do grupo dominante de institucionalizar seus interesses, impondo a 
toda sociedade regras de conduta e modos de racionalidade que tornem “normal” e 
“natural” o seu domínio (ALMEIDA, 2018, p. 31). 
 

Tudo isso se aplica perfeitamente ao objetivo da presente pesquisa, afinal as 

instituições responsáveis pela defesa e proteção dos povos indígenas são compostas 

predominantemente por grupos contrários à causa. A exemplo da própria FUNAI, que possui 

em seu histórico institucional que o desempenho de suas funções eram submetidos a serviços 

de políticas estatais, a interesses de grupos particulares e até mesmo de seus dirigentes, o que 

não se apresenta tão diferente dos dias de hoje. 

E, direcionando essa emblemática situação de violência para o contexto jurídico, 

temos que, “a lei sempre emana do Estado e permanece, em última análise, ligada à classe 
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dominante, pois o Estado, como sistema de órgãos que regem a sociedade politicamente 

organizada, fica sob o controle daqueles que comandam o processo econômico, na qualidade 

de proprietários dos meios de produção” (LYRA FILHO, 1996, p. 8). 

E é com este cenário que “a legislação abrange, sempre, em maior ou menor grau, 

Direito e Antidireito: isto é, Direito propriamente dito, reto e correto, e negação do Direito, 

entortado pelos interesses classísticos e caprichos continuístas do poder estabelecido” (LYRA 

FILHO,1996, p. 8). 

Isto nos leva a dizer que, em se tratando da questão territorial indígena, nota-se que 

“tem sido pouco estudada pelos juristas brasileiros e isso tem reflexo na prática, pois 

advogados e juízes, de modo geral desconhecem o assunto completamente ou conhecem 

muito pouco, o quem tem dado margem à prática de violências legalizadas” (DALLARI,2001 

apud BARBOSA, 2001). 

Além “da falta de apoio do Poder Executivo, que trata a questão indígena como um 

“problema” que só atrapalha os objetivos econômicos”, que tem impedido uma ação mais 

efetiva e a garantia eficiente dos direitos. Tudo isso, por falta de uma visão humanista, 

histórica e antropológica, bem como dos precários ou completamente nulos conhecimentos 

jurídicos, sobretudo, quanto às legislações indigenistas, para além das contradições entre o 

que se encontra na teoria, na legislação e na prática (DALLARI,2001 apud BARBOSA, 

2001). 

Como salienta Dallari (2001 apud BARBOSA, 2001),  
o respeito ao direito das comunidades indígenas de continuarem nas terras que 
tradicionalmente ocupam e de usufruírem com exclusividade de suas riquezas é 
fundamental para a própria sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. A 
Constituição brasileira já proclamou esse direito, sendo indispensável, agora, que as 
instituições jurídicas e os profissionais das área jurídicas, assumam sua obrigação 
constitucional de proteger e promover tal direito. 
 

Nesse sentido é importante voltar a atenção para a perspectiva do caso concreto da 

Terra Indígena Karajá e Aruanã, cuja problemática se estabelece por se tratar de uma 

comunidade localizada no centro urbano de uma cidade com alto potencial agropecuário e 

turístico, cuja demarcação abarcou construções civis de toda ordem. E neste caso em 

específico, o processo de demarcação foi finalizado, contudo, a efetivação do direito sobre o 

território não se deu em virtude da não extrusão dos não indígenas da área pela alta 

judicialização existente em que a comunidade fica sujeita ao ritmo da atuação do Poder 

Judiciário, atrelada à forte interferência do poder econômico local que pressiona, criminaliza 

e, ainda, usurpa espaços do território.  
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Estamos tratando de uma Terra Indígena que teve seu processo demarcatório 

finalizado em 2000 e que ainda hoje, 20 anos após a demarcação, encontra-se submetida a 

uma violência permanente, pois mesmo demarcada, homologada e registrada em cartório 

público, não houve até o presente momento, a extrusão da área que forma a Aldeia Buridina 

(Área 1). Ou seja, a terra ainda está sob o domínio de não indígenas (particulares) 

resguardados pelo poder judiciário e também pelo poder público local. Uma violência 

consentida pelo Estado que sabe da real situação, mas que se faz omisso. 

.A violência sofrida por este Povo ao não ter efetivado o seu direito sobre a terra, 

demonstra que a morosidade jurídica e todos os seus desdobramentos, como por exemplo, a 

contínua violação do território em virtude do litigio e da falta de proteção jurídica no decorrer 

da definição processual, configuram no que podemos denominar de violência institucional e 

que esta se faz presente no tratamento jurídico dado aos casos de demarcação de terras 

indígenas e que, por fim, se expressa como ameaça à proteção dos direitos territoriais destes 

povos. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação não encerra a pretensão de esgotar o assunto tratado, a ideia 

foi promover uma reflexão acerca das posturas jurídicas e seus desdobramentos, de forma a 

compreender o tratamento jurídico dado às questões indígenas e como estes, através da 

morosidade e da não observância das especificidades destes povos, promovem profunda 

violência ao cercear direitos que os deixam em constante estado de expectativas, além do 

desrespeito que se perpetua pela não efetivação de direitos constitucionalmente garantidos. 

A intenção foi vislumbrar, a partir de um caso concreto, um fim maior capaz de 

alcançar a justiça e, através dela, a proteção efetiva dos direitos indígenas, sobretudo quanto à 

proteção de suas terras como o espaço para o alcance de outros direitos. 

Assim, através da contextualização histórica dos diretos dos povos indígenas e da 

compreensão destes acerca do território, em específico do Povo Iny Karajá de Aruanã-Goiás, 

demonstrar a situação conflituosa a que estão inseridos e como esta desencadeia por questões 

ideológicas, doutrinárias e jurídicas, em intermináveis litígios. 

Com efeito, é inegável a sujeição destes povos ao longo da história, aos desajustes 

hermenêuticos das legislações, que fragilizaram os direitos indígenas sobre os seus territórios 

e permitem a possibilidade de exceções que resultaram e ainda resultam em negação ou 

restrições à efetivação de seus direitos. 

No caso da Terra Inỹ Karajá de Aruanã-Goiás, é nítida a situação de violência e 

esbulho declarado de suas terras, em especifico a Terra onde está localizada a Aldeia 

Buridina, uma vez que impedem a autonomia da comunidade e a plena capacidade de se 

organizarem e manterem sua cultura. 

A demorada judicialização do processo demarcatório torna-se um direito 

constitucionalizado, contudo não efetivado, vulnerável, principalmente com a não extrusão da 

Área. Ou seja, a comunidade está há mais de 20 anos, sob forte pressão de particulares 

contrários à demarcação da Terra Indígena. 

Muito embora as decisões dos Tribunais sejam favoráveis à comunidade Inỹ Karajá 

de Aruanã-Goiás, a morosidade trazida pelos diversos recursos jurídicos, perpetrados pelos 

particulares, têm promovido as violações dos direitos desse Povo nas mais diversas ordens. 

De tudo exposto, para elucidar a violência institucional, a qual está submetido o Povo 

Karajá de Aruanã-Goiás, promovida pela judicialização da Terra Indígena Inỹ Karajá e como 

esta se configura em ameaça aos direitos territoriais indígenas, foram analisados os Processos 

de demarcação e judicial para buscar as respostas às indagações preliminarmente levantadas. 
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Viu-se que o Processo de demarcação se deu conforme determina a legislação, 

contudo, a judicialização deste ocorreu um tanto tardia e no decorrer, verificamos um 

posicionamento consolidado tanto pelo STF como pelo TRF1, asseverando sobre a 

constitucionalidade dos procedimentos que envolvem o processo demarcatório. Entretanto, 

como já mencionado, o excesso de recursos e a demora da solução destas acabaram por 

permitir que as invasões ao território continuassem. 

Sem contar a observância quanto ao conjunto de práticas que configura-se  

anacrônica no âmbito da abordagem, a interpretação quando se trata de direitos indígenas, em 

específico, o direito pela terra, sobretudo quanto a distinção entre a posse constitucional 

indígena e a posse regulada pelo direito civil brasileiro, que é  abordada como um mecanismo 

que permite transferir o tratamento da terra indígena, para a esfera da ação dos interesses 

particulares, expressando assim uma violência contínua e, por conseguinte, uma ameaça à 

proteção dos direitos territoriais indígenas. 

Diante disso, através do caso concreto da demarcação da Terra indígena Karajá de 

Aruanã-Goiás, verificamos que, os excessos de recursos e a morosidade de respostas destes 

dificultam a finalização do processo de demarcação. Não no sentido da finalização do 

procedimento administrativo, pois este se deu por completo, cumprindo com rigor as etapas 

que o determinam, mas no sentido da finalização em que o direito advindo do processo 

demarcatório se efetive. 

Verificamos, também, a forte presença das forças sociais e políticas interessadas e 

envolvidas nessa obstrução que pressionam a comunidade, respaldadas pelo sistema 

econômico presente na região. 

 Quanto ao papel dos agentes públicos no processo judicial desapropriatório, é 

confirmada pela própria FUNAI, e também pela comunidade, a ausência desta em seu dever 

de fiscalização e acompanhamento da ainda situação territorial. Bem como o poder judiciário, 

que ao permitir a morosidade contribui para manutenção dos não indígenas na área e da 

violência cotidiana praticada contra a comunidade, que não possui autonomia sobre o seu 

território. O que nos leva a perceber que a postergação ao longo de todo o processo teve clara 

tendência para um posicionamento de parcialidade e defesa de interesses, além dos implicados 

nos regulamentos de conduta da burocracia estatal, por se tratar de uma demarcação em um 

centro urbano de uma cidade com alto potencial turístico e agropecuário. 

Com efeito, no caso emblemático do Povo Inỹ Karajá de Aruanã-Goiás, a partir da 

análise das peças que compõem os processos de demarcação e judicial, foi possível 

compreender os motivos que levam à postergação da demanda e como esta se configura numa 
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ameaça à proteção jurídica territorial para este povo, possibilitando expor que o trato da 

questão territorial indígena, se expressa como um resultado planejado e orgânico, de uma 

opção política e jurídica do Estado brasileiro, que permite afirmar que, ao não efetivar os 

direitos fundamentais destes, o próprio Estado, representado por sua instituição jurídica, tem 

sido omisso, ao passo que mesmo após o processo demarcatório, os não indígenas 

permanecem na área, resguardados pela morosidade jurídica em detrimento da comunidade 

que ainda vive sob forte pressão e desrespeito. Sendo assim, posiciona-se como o maior 

perpetrador do crime de destruição, ao perpetuar o contínuo desrespeito aos mandamentos 

constitucionais, quanto ao direito ancestral de uso, manejo e manutenção de suas terras, 

configurando assim a violência institucional. 

Por fim, concluo a presente dissertação com o sentimento de que caminhei na 

pesquisa até onde, no momento, podia ir, prossegui até onde meu coração, pautado pela 

emoção, pôde ir e até onde meus olhos puderam enxergar. 
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ANEXOS 

1 Relatório de Identificação da Área Indígena Karajá de Aruanã, de setembro de 1992 

2 Diário Oficial do Ministério da Justiça o Despacho nº. 2, de 6 de janeiro de 1995 

3 Carta da Associação da Aldeia Karajá de Aruanã, de 19 de setembro de 1997 

4 

Decreto sem número, de 12 de setembro de 2000 que homologa a demarcação 

administrativa da Terra Indígena Karajá de Aruanã I, localizada no Município de 

Aruanã, Estado de Goiás 

5 
Processo nº. 2005. 35.002843-0, de 03 de fevereiro de 2005, de autoria da FUNAI 

com a finalidade de proceder a extrusão dos réus da Área indígena Karajá I 

6 Sentença da Justiça Federal do Estado de Goiás 1ª vara, de 29 de junho de 2012 

7 Acordão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 30 de abril de 2018 

8 
Carta Precatória nº. 1719/2019 emitida em 30 de setembro de 2019, para o 

cumprimento da sentença no prazo de 60 dias 

9 
Andamento processual do Processo nº 2005. 35.002843-0, de 03 de fevereiro de 

2005 

10 Voto do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negando provimento das apelações 

11 Acordão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 20 de agosto de 2013 

12 
Autorização de Pesquisa assinada pelo Cacique da Aldeia Buridina do Povo Karajá 

de Aruanã-Goiás, Raul Mauri dos Santos 

13 
Declaração de vínculo colaborativo e de pesquisa junto ao Povo Karajá de Aruanã-

Goiás assinada pelo Cacique da Aldeia Buridina, Raul Mauri dos Santos 

 






































































































































































































































