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RESUMO 

O presente trabalho objetiva apresentar uma sistematização sobre os pressupostos 

constitucionais caracterizadores das Terras Indígenas conforme estabelecido na 

Constituição Federal de 1988. 

É também observada a presença dos direitos dos índios as suas terras nos planos 

constitucionais anteriores, até a norma em vigor, mormente o art. 231 que se refere aos 

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam os índios. 

No referido comando constitucional, são ressaltados os pressupostos, ora denominados 

de tríade constitutiva das terras indígenas, ou seja, direito originário, tradicionalidade e 

ocupação permanente. 

Com efeito, é realizada a abordagem de cada um dos mencionados pressupostos, 

apontando-se a imprescindibilidade dos mesmos para a caracterização da Terra 

Indígena, bem como a necessidade de suas permanências para a perene afetação 

constitucional das terras indígenas. 
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ABSTRACT 

The present work objective to present systematization about the constitutional 

presupposed characteristic of Aboriginal Lands as established in the Federal 

Constitution of 1988. 

Also the presence of the rights of the Indians is observed its lands in the previous plans 

constitutional, until the effective norm, mainly art. 231 that it is mentioned to the 

originary laws on the lands that traditionally occupy the Indians. 

In the related constitutional command, the estimated ones are salient, however called of 

constituent triad of aboriginal lands, or either, originary law, traditional and permanent 

occupation. 

With effect, the boarding of each one of the estimated mentioned ones is carried 

through, pointing the necessity of the same ones with respect to the characterization of 

the Aboriginal Land, as well as the necessity of its continuous for the perennial 

constitutional affectation of aboriginal lands. 
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Introdução:  

A guisa de introdução e para uma melhor compreensão 

metodológica, importa destrinchar o conceito trazido pela Constituição em seu art. 231 

caput, na parte que se refere aos direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam os índios. 

Impende ressaltar que existe na doutrina uma miscelânea 

conceitual a respeito de direitos originários e ocupação tradicional. A ocupação 

tradicional das terras indígenas já reverberou ocupação imemorial ou direito imemorial 

entre outras tantas interpretações estabelecendo um verdadeiro tumulto entre os 

conceitos de direito originário, de permanência ocupacional e tradição cultural dos 

índios. 



Antes, porém, é repassado o ordenamento constitucional 

pretérito que regulamentou os direitos dos índios as terras, para depois ingressar no 

tema dos pressupostos constitucionais estabelecidos na Constituição de 1988. 

 

Breves considerações sobre o Direito Indígena à ocupação de suas terras nas 
Constituições brasileiras 

 

As Constituições brasileiras de 1891 (Constituição do 

Império) e a de 1924 (Constituição Republicana) olvidaram as inquietações sobre os 

direitos dos silvícolas, não trazendo sequer um dispositivo a respeito de tão importante e 

presente problemática, não obstante as acaloradas discussões que permearam tanto a 

temática indígena quanto a escravagista. 

A matéria tomou contorno constitucional através da Carta 

de 1934, especificamente no disposto no art. 129, verbis:  

Será respeitada a posse de terras dos silvícolas que nelas 
se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no 
entanto, vedado aliena-las. 

Doravante a regulamentação sobre a natureza jurídica da 

posse indígena e o tratamento jurídico dispensado a tal instituto passou a ter índole 

constitucional, sendo reiterados nas Constituições que lhe sucederam conforme veremos 

adiante. 

A Constituição do Estado Novo, de 1937, mantém os 

direitos conquistados, como se depreende do preceito extraído do art. 154, literis: 

Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que 
se achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, 
porém, vedada a alienação das mesmas.  

Em 1946 exsurgiu uma nova ordem, todavia nessa 

questão manteve-se a mesma orientação, como se infere do disposto contido no art. 216: 

Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se 
achem permanentemente localizados com a condição de 
não a transferirem. 



A Constituição advinda sob os auspícios do Governo 

Militar, no ano de 1967, alargou o direito antes somente tido como imemorial, 

estabelecendo o usufruto. Vejamos o que dizia o art. 186: 

É assegurada aos silvícolas a posse permanente das 
terras que habitam e reconhecido o seu direito ao 
usufruto dos recursos naturais e de todas as utilidades 
nelas existentes. 

Frise-se, ainda, que o texto Constitucional de 1967 

concedeu a titularidade das terras ocupadas pelos índios à União, consoante o seguinte 

preceito: 

Art 4º - Incluem-se entre os bens da União:  
I a III. omissis....... 
IV - as terras ocupadas pelos silvícolas. 

 Prosseguindo nosso rápido panorama histórico 

constitucional a respeito dos direitos indígenas relativos à suas terras, observa-se que foi 

através a Emenda Constitucional n° 1, de 17 de outubro de 1969, que se ampliou de 

forma significativa o alcance da norma para albergar tais direitos, incorporando 

conceitos como o da inalienabilidade, do usufruto exclusivo, da nulidade e da extinção 

dos efeitos jurídicos sobre atos que tenham por objeto o domínio, da posse e da 

ocupação dessas terras.  

Vejamos, pois, o dispositivo: 

Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas são 
inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a 
eles cabendo a sua posse permanente e ficando 
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 
§1. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos 
jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o 
domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos 
silvícolas. 
§2. A nulidade e extinção de que trata o parágrafo 
anterior não dão aos ocupantes direito a qualquer ação 
ou indenização contra a União e a Fundação Nacional do 
Índio.  

É de se ressaltar que a maior intenção do Governo Militar 

foi estabelecer um controle mais efetivo em relação às terras ocupadas pelos índios 

localizadas na Amazônia, consideradas estratégicas para a defesa das fronteiras 



brasileiras. 

Nesse ponto, podemos observar um delineamento 

constitucional do regime jurídico das terras indígenas com um embasamento jurídico 

claro e definido, estabelecendo-se a propriedade da União, a posse permanente, coletiva 

e usufruto exclusivo dos índios. 

A definição dos direitos indígenas no regime 

constitucional anterior foi fator importante para que os mesmos fossem dilatados na 

atual Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, que trouxe 

em seu bojo um capítulo exclusivo sobre a temática indígena: 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens.  
§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
as por eles habitadas em caráter permanente, as 
utilizadas para suas atividades produtivas, as 
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes 
e tradições. 
§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes. 
§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos 
os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das 
riquezas minerais em terras indígenas só podem ser 
efetivados com autorização do Congresso Nacional, 
ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes 
assegurada participação nos resultados da lavra, na 
forma da lei.  
§ 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e 
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 
§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas 
terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, 
em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco 
sua população, ou no interesse da soberania do País, 
após  a deliberação do Congresso Nacional, garantido, 
em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse 
o risco. 
§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos 
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o 
domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, 



ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e 
dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse 
público da União, segundo o que dispuser lei 
complementar, não gerando a nulidade e a extinção 
direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, 
na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da 
ocupação de boa fé. 
§ 7º - Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 
174, § 3º e § 4º. 
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são 
partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de 
seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público 
em todos os atos do processo. 

A referida norma constitucional, além de enfrentar o tema 

com destemor ainda não observado nas anteriores, estabeleceu uma nova 

fundamentação a ser repensada, como a desentranhamento do conceito civilista de 

propriedade, o direito congênito, dentre outros aspectos, colocando à margem a política 

assimilacionista, própria do sistema jurídico precedente, mas que permeia ainda a mente 

de muitos que pelejam nesta seara. 

O Poder Público passou a ser o responsável pela proteção 

integral dos direitos dos povos indígenas como visto nos artigos 20, XI; 22, XIV; 49, 

IX; 109, V; 176 e 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mormente a 

União que passou a centralizar através da FUNAI – Fundação Nacional do Índio tal 

desiderato. 

 

Terras indígenas na legislação brasileira em vigor 

 

As terras indígenas configuram o principal direito dos 

índios e representam elemento essencial, despido de cunho patrimonial, e 

imprescindível para a sobrevivência do silvícola e a de sua cultura. 

Não se pode olvidar que as sociedades indígenas vêm 

sendo submetidas às pressões da expansão capitalista sendo atingidas por mudanças 

radicais, induzidas por forças externas, mas sempre administrada sob o enfoque 

indígena. As dinâmicas internas de produção e reprodução da vida social passam por 



alterações gradativas, não projetadas, mas sempre criativas, às imposições decorrentes 

dos laços do mercado e a ininterrupta luta para a preservação do território tribal, de seus 

recursos naturais e do padrão de suas relações sociais. Dessa forma os povos indígenas 

vêm aprofundando as relações com a sociedade nacional, e interferindo mais ativamente 

na dinâmica sociopolítica de trocas, representando um movimento que aumenta cada 

vez mais, alguns povos indígenas vêm fundando entidades e associações, elaborando 

projetos (econômicos, educacionais, políticos), participando do mercado como 

produtores e consumidores, tornando-se eleitores políticos, ocupando cargos públicos e 

participando da máquina estatal. Assim, tal qual todas as sociedades, as indígenas, são 

mutantes, e se sociologicamente suas dinâmicas sociais “internas” só se reproduzem 

como parte de um campo social mais amplo, o contato, as diferenças se mantêm no 

terreno da historia cultural, manifestadas politicamente como identidade étnica.1

Nesse papel, diante de tantas transformações e inovações, 

a terra indígena é fator essencial e para a manutenção da identidade étnica dos 

silvícolas, e o ordenamento jurídico brasileiro vem buscando a proteção do direito dos 

índios às suas terras, tendo erigido um complexo arcabouço normativo que passaremos 

a demonstrar.  

O principal conceito jurídico de terras indígenas encontra-

se, indiscutivelmente, na Constituição da República Federativa do Brasil (art. 231), 

todavia, outros diplomas infra-constitucionais também classificam a matéria, 

especialmente o Estatuto do Índio (Lei n°. 6001, de 19.12.1973), bem como o já 

revogado Regulamento do Serviço de Proteção ao Índio (Dec. n°. 8.072, 20.06.1910) 

que trás importantes subsídios, dentre outras leis já revogadas. 

 

Terra indígena na Constituição de 1988 

 

Segundo a Constituição (art. 231, §1°) são terras 

                                                 
1  ARRUDA, Rinaldo Sérgio Vieira. Territórios indígenas no brasil. In SOUZA LIMA, 

Antonio Carlos; BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Etnodesenvolvimento e políticas 
públicas: bases para uma nova política indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 
2002. 



tradicionalmente ocupadas pelos índios: (1) as por eles habitadas em caráter 

permanente; (2) as utilizadas para suas atividades produtivas; (3) as imprescindíveis à 

preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar; e (4) as necessárias 

a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

Para manter a coerência do presente trabalho, mister que a 

análise das condições estabelecidas pela Constituição para a caracterização da terra 

indígena, seja examinada sob a ótica silvícola, ou seja, a atividade produtiva deve ser 

encarada a partir do modo de produção indígena e não da forma capitalista civilizada, 

como de resto também a proteção ambiental e suas manifestações culturais. Tal 

entendimento pode ser extraído da parte final do dispositivo quando afirma segundo 

seus usos, costumes e tradições.   

Para José Afonso da Silva não se vai tentar definir o que 

é habitação permanente, modo de utilização, atividade produtiva, ou qualquer das 

condições ou termos que as compõem, segundo a visão civilizada, a visão do modo de 

produção capitalista ou socialista, a visão do bem-estar do nosso gosto, mas segundo o 

modo de ser deles, da cultura deles.2

Outro aspecto relevante é que as condições ou requisitos 

estabelecidos pela Carta da República para a caracterização da terra indígena devem 

sempre se encontrar reunidas, isto é, a ausência de uma das características 

constitucionais não elegerá a terra a qualidade de indígena. Entende o mesmo autor que: 

A base do conceito acha-se no art. 231, §1°, fundado em quatro condições, todas 

necessárias e nenhuma suficiente sozinha...”3

 

Tríade constitutiva das terras indígenas 

 

A contribuição singela que a presente pesquisa propõe é a 

simplificação do tema com o desmembramento dos conceitos constitucionais referentes 
                                                 
2  SILVA, José Afonso da. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. In: 
SANTILI, Juliana (Coord.). Os direitos indígenas e a constituição. Porto Alegre: 
Fabris, 1993. p. 47.  
3  Idem Ibidem, p. 47. 



à terra indígena, analisando-as separadamente, ou seja, (1) direitos originários sobre as 

terras que (2) tradicionalmente (3) ocupam. 

Assim, as partículas que compõem a ora denominada 

tríade constitutiva das terras indígenas são: a originariedade do direito (direitos 

originários), a tradicionalidade (tradicionalmente) e a ocupação permanente 

(ocupam), todas presentes no art. 231 da Constituição da República, como visto. 

Sendo: a originariedade representada pela progênie do 

direito indígena sobre suas terras vislumbrada sob a ótica pretérita através do instituto 

do indigenato; a tradicionalidade está patenteada nos aspectos culturais do uso da terra 

consistentes, na utilização para as atividades produtivas, imprescindíveis à preservação 

dos recursos ambientais necessários ao bem-estar e as necessárias à reprodução física e 

cultural, segundo os usos, costumes e tradições dos índios; e a ocupação permanente, 

na ocupação perene como uma garantia para a perpetuação da tradicionalidade, ou seja, 

das tradições indígenas. 

Sem embargo dessas considerações, passa-se à análise de 

cada uma das características da tríade constitutiva das terras indígenas. 

 

Originariedade ou indigenato 

 

O disposto no art. 231 caput da Carta Política reconhece 

os direitos originários dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam, que 

indicam a gênese do direito, ou seja, a fonte do direito dos silvícolas sobre suas terras. 

Sobre o mencionado preceito constitucional Tercio 

Sampaio Ferraz Junior assenta: Trata-se de direitos subjetivos, reconhecidos (“São 

reconhecidos aos índios...”). Ao reconhece-los, não os cria, mas os aceita tal como 

preexistam.4  

Nesse compasso, a Constituição de 1988 recepcionou o 

                                                 
4  FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. A demarcação de terra indígenas e seu fundamento 

constitucional. In Revista brasileira de direito constitucional. n. 3. Método, 2004. p. 692. 



instituto do indigenato, formulado por João Mendes Júnior5 na conferência denominada 

Situação dos índios depois de nossa independência, e defendida por inúmeros juristas 

da atualidade6.  

A doutrina de João Mendes Junior sustenta que as terras 

dos índios lhes são reservadas pelo Alvará de 01 de abril de 1680, que não foi revogado, 

...direito que jamais poderá ser confundido com uma posse sujeita à legitimação e 

registro. Continua o raciocínio citando os filósofos gregos que afirmaram ser ...o 

indigenato um título congênito, ao passo que a ocupação é um título adquirido.7

Arremata a respeito do indigenato: 

...a occupação, como título de acquisição, só pode ter por 
objecto as cousas que nunca tiveram dono, ou que foram 
abandonadas por seu antigo dono. A occupação é uma 
apprehensio rei nullis ou rei derelictae (...); ora, as terras 
de indios, congenitamente apropriadas, não podem ser 
consideradas nem como res nullius, nem como res 
derelictae; por outra, não se concebe que os indios 
tivessem adquirido, por simples occupação, aquillo que 
lhes é congenito e primário, de sorte que, relativamente 
aos indios estabelecidos, não ha uma simples posse, ha 
um título immediato de dominio; não ha, portanto, posse 
a legitimar, h dominio a reconhecer e direito originario e 
preliminarmente reservado. (sic.)8

Não obstante a teoria do indigenato ter sido elaborada no 

início do século passado, demonstra ser muito atual, conquanto auxilia de forma eficaz 

o aclaramento do texto constitucional. 

Pontua a mesma compreensão, Tercio Sampaio Ferraz Jr. 

quando anota: 

                                                 
5  MENDES JUNIOR, João. Os indígenas do brazil, seus direito individuaes e políticos. Ed. Fac-

Similar. São Paulo: Typ Hnnies Irmão, 1912. p. 57 e 58. 
6  SILVA, José Afonso. op. cit., p. 48. 
     Id. Curso de direito constitucional positivo. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 

728. 
    TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Os direitos originários dos índios sobre as terras que 

ocupam e suas conseqüências jurídicas. In: SANTILI, Juliana (Coord.). Os direitos indígenas e a 
constituição. Porto Alegre: Fabris, 1993. p. 9-14.  

 MARES,   Souza Filho, op. cit. p., 125. 
    MENDES, Gilmar Ferreira. O domínio da união sobre as terras indígenas: o parque nacional do 

xingu. Brasília: Ministério Público Federal, 1988. p. 36. 
    FERRAZ JUNIOR, op. cit., p. 692. 
7  MENDES JUNIOR, op. cit. p., 59. 
8  Idem Ibidem, p. 59. 



Tais direitos são originários. Não se trata de direitos 
adquiridos, pois não pressupõem uma incorporação ao 
patrimônio (econômico e moral), embora, ressalvadas as 
peculiaridades constitucionais, devam ser tratados em 
harmonia com esses. Cabe aqui a mencionada menção de 
indigenato entendo por João Mendes Junior como título 
distinto da ocupação e que tem por base a noção de 
habitat e equilíbrio ecológico entre o homem e seu meio. 
Nesse sentido, não é fato dependente de legitimação, ao 
passo que a ocupação como fato posterior depende de 
requisitos que o legitimam.9

Insta salientar, que a Constituição deve ser interpretada 

harmonicamente, ou seja, o indigenato não subsiste solitário, desamparado, desajudado 

dos demais preceitos e institutos jurídicos que o cercam, o direito congênito dos índios 

às suas terras está vinculado aos, também requisitos constitucionais, da ocupação 

tradicional pelos índios e da permanência nas terras indígenas. Isso quer dizer que a 

originariedade do direito às terras ou indigenato só pode ser reclamado-se presentes a 

ocupação tradicional e permanente dos índios. Dessa forma fica garantida a aplicação 

deste instituto apenas aos silvícolas que hoje vivam sob a tradicionalidade cultural, e 

não àqueles que perderam tal traço ou não sobreviveram às agruras do progresso.  É um 

olhar do futuro para o passado e não do passado para o futuro. 

Por outro lado, o indigenato não pode ser classificado 

como uma espécie de usucapião imemorial, pois o indigenato é um Direito que precede 

o próprio Direito, é anterior ao próprio Estado, não se sujeita a regras pré-estabelecidas, 

representando, por isso, um Princípio que paira sobre o ordenamento jurídico. Assim 

não há confundi-lo com uma simples modalidade de aquisição de propriedade, regulada 

pela base do ordenamento jurídico e que pode ser alterada conforme o entendimento 

temporal e local.  

 

Tradicionalidade 

 

A tradicionalidade está caracterizada no valor cultural da 

terra para a comunidade silvícola, de acordo com as suas especificidades e hábitos. Tais 

                                                 
9  FERRAZ JUNIOR, op. cit., p. 692. 



valores são aferidos em face das atividades produtivas exercidas, da necessidade de 

preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e, de sua reprodução 

física e cultural, segundo seus usos costumes e tradições. 

No presente aspecto, a tradicionalidade é vista sob a ótica 

antropológica representando a categoria cultural de um povo, definida por Aurélio 

como: 

O conjunto complexo dos códigos e padrões que regulam 
a ação humana individual e coletiva, tal como se 
desenvolvem em uma sociedade ou grupo específico, e 
que se manifestam em praticamente todos os aspectos da 
vida: modos de sobrevivência, normas de comportamento, 
crenças, instituições, valores espirituais, criações 
materiais, etc.10

Desse modo, é a terra utilizada conforme a visão de 

mundo da própria cultura indígena. 

Uma das características culturais é a produção, que para a 

sociedade primitiva é limitada à exata satisfação das necessidades, sendo planejada para 

reposição da energia consumida. 

... é a vida como natureza que – com exceção dos bens 
consumidos socialmente por ocasião das festas – 
fundamenta e determina a quantidade de tempo dedicado 
a reproduzi-la. Isso equivale dizer que, uma vez 
assegurada a satisfação global das necessidades 
energéticas, nada poderia estimular a sociedade primitiva 
a desejar produzir mais, isto é, a alienar o seu tempo num 
trabalho sem finalidade, enquanto esse tempo disponível 
para a ociosidade, o jogo, a guerra ou a festa.11

Entretanto, a tradicionalidade atual não é a mesma de 

antes da colonização, porquanto a influência imposta pela civilização e pelo Estado 

moderno é inarredável. 

... hoje as sociedades indígenas são cada vez mais 
confrontadas com as exigências da sociedade dominante 
brasileira e da economia mundial, e precisam de novos 
conhecimentos e tecnologias para sobreviver. Um 

                                                 
10  Dicionário Aurélio Eletrônico, Século XXI, versão 3.0, 1999. 
11  CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado. Tradução Theo Santiago. São 

Paulo: Cosac & Naify, 2003. 



indicador dessa situação (entre muitos outros) são as 
reivindicações dos próprios indígenas ao Governo 
Federal. O subprograma Projetos Demonstrativos para 
Populações Indígenas (PDPI), do programa ambiental 
PPG7, por exemplo, recebeu em sua fase de elaboração 
um conjunto de reivindicações das organizações 
indígenas em torno de projetos e linhas de financiamento 
nas áreas de computação, mecânica, contabilidade, 
geoprocessamento e uma série de outras áreas 
“ocidentais”. Tal pedido não representa uma negação de 
seus conhecimentos tradicionais, mas o reconhecimento 
de que outros conhecimentos são necessários para sua 
sobrevivência no século XXI.12

Não é despiciendo repisar que a tradicionalidade não pode 

ter como parâmetro os valores ocidentais, como assinala Rinaldo Arruda: 

O “tradicional”, entretanto, continua sendo definido a 
partir dos critérios ocidentais de uma antropologia 
inadequada em que os índios aparecem, além das 
imagens já evocadas anteriormente, como “máquinas 
adaptativas equilibradas”. A mudança cultural, a 
recriação da tradição, só é aceita em relação à corrente 
civilizatória ocidental. Quando ocorre com outras 
sociedades, apare sob o signo de sua não-legitimidade 
identitária. 13

De outro lado, não se pode negar que a intervenção 

religiosa causou em vem impondo transformações à tradicionalidade indígena, 

entretanto tais interferências não anulam o caráter tradicional dos povos nativos. 

Décadas (às vezes séculos, como foi o caso dos Guarani e 
muitos outros) de proselitismo religioso e outras pressões 
de cunho material e ideológico deixaram suas marcas, 
mas não chegara a anular a especificidade histórica e 
sociocultural de povos tidos como “deculturados”, 
vítimas irreverssíveis de um etnocídico que se pensava 
absoluto.14

Em relação à preservação dos recursos ambientais, o 

modo de produção ocidental tem muito a apreender como os conhecimentos 

tradicionais, conquanto o modelo de crescimento do ocidente vem conduzindo o mundo 

                                                 
12  LITTLE, Paul E. Etnoecologia e direito dos povos: elementos de uma nova ação 

indigenista. In SOUZA LIMA, Antonio Carlos; BARROSO-HOFFMANN, Maria 
(orgs.). Etnodesenvolvimento e políticas públicas: bases para uma nova política 
indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002. 

13  ARRUDA, op. cit., 149. 
14  Idem Ibidem, p. 134. 



para uma intensa crise ecológica, hostilizando o planeta em várias frentes, em face da 

perda da biodiversidade, desertificação, alterações climáticas, consumo assimétrico dos 

recursos naturais não renováveis, epidemias, desnutrição geral, contaminação da água e 

do ar, evidenciando que a ciência ocidental atual urge por renovação e por novos 

elementos que podem muito bem ser coligidos junto aos conhecimentos e tecnologias 

indígenas. Nesse passo, não se pode olvidar que esse cabedal de conhecimentos e 

tecnologias distintos, ou tradicionalidade indígena, apresenta importante valia para a 

humanidade como um todo, já que dispõe de modelos de manejo e gestão ambiental de 

ecossistemas complexos que duraram séculos, e na prática que hoje seria chamada de 

“desenvolvimento sustentável”. 15

Desse modo, a ocupação tradicional é a posse da terra 

pelo silvícola conforme seus códigos e padrões, segundo suas crenças, instituições, 

formas de produção, reprodução, valores espirituais, etc. Não se olvidando sobre a 

dinamicidade de tais tradições, que se alteram de acordo com o tempo, lugar e contato 

com outras culturas. 

 

Ocupação permanente 

 

Consiste a efetiva posse da terra pelo silvícola cujas 

causas são provindas do passado e os reflexos devem ser estabelecidos no presente e no 

futuro. O tempo da ocupação deve ser analisado sob o pretexto de acautelar doravante o 

direito às terras indígenas, ou seja, a ocupação deve ser viva, presente, palpitante, enfim 

uma garantia para o indígena, e não como pressuposto desse direito como é observado 

quando se volve para uma ocupação pretérita. 

Nesse sentido anota José Afonso da Silva: 

Quando a Constituição declara que as terras indígenas 
ocupadas pelos índios se destinam a sua ‘posse 
permanente’, isso não significa um pressuposto do 
passado, como ocupação efetiva, mas especialmente, uma 
garantia para o futuro, no sentido de que essas terras 

                                                 
15  LITTLE, op. cit., p. 43. 



inalienáveis e indisponíveis são destinadas, para sempre, 
ao seu habitat. Se ‘se destinam (destinar’ significa 
apontar para o futuro) à posse permanente é porque um 
direito sobre elas preexiste à posse mesma, e é o direito 
originário já mencionado.16

Da mesma forma, assenta Veiga Rios: 

Um aspecto de fundamental importância para entender o 
alcance da proteção constitucional às populações 
indígenas se refere ao tempo. Assim, se é claro que as 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios se 
destinam à sua ocupação permanente, isso não significa 
apenas um pressuposto do passado para caracterizar a 
posse efetiva no presente. Trata-se na verdade, de uma 
herança do passado, fruto de um direito originário e 
preexistente à ocupação ocidental, para a proteção 
efetiva do presente, mas que tem por principal objetivo a 
garantia do futuro, no sentido de que essa terras estão 
para sempre destinadas a ser hábitat permanente das 
populações indígenas.17

Dessa forma, a separação metodológica do que vem a ser 

ocupação permanente e ocupação tradicional importa para uma atualização do instituto 

da ocupação, segundo a Carta de 1988. 

Com efeito, a ocupação era tida como pressuposto do 

direito indígena às suas terras quando vinculada a tradicionalidade (ocupação 

tradicional), porquanto é vertida como ocupação imemorial numa interpretação dos 

dispositivos constitucionais de 1934, 1937 e 1946, ou seja, sua repercussão era 

direcionada para o passado, pois se considerava inarredável o requisito da posse 

pretérita há tempos precedentes à própria civilização para o reconhecimento do direito 

indígena. 

 Ademais, em nossos dias, não seria possível o 

estabelecimento dos exatos locais onde viviam os ancestrais dos silvícolas sobreviventes 

para avaliação da ocupação pretérita, pois a história brasileira nos conta que inúmeras 

tribos foram transferidas de seus lugares originários, muitas vezes de forma violenta, 

                                                 
16  SILVA, José Afonso da. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. In: 
SANTILI, Juliana (Coord.). Os direitos indígenas e a constituição. Porto Alegre: 
Fabris, 1993. p. 50. 
17  VEIGA RIOS, Aurélio. Terras indígenas no Brasil: definição, reconhecimento e novas formas de 

aquisição. In SOUZA LIMA, Antonio Carlos; BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.). Além da 
tutela: bases para uma nova política indigenista III. Rio de Janeiro: Contra Capa/LACED, 2002. p. 
65-66. 



quase sempre para satisfazer a necessidade do progresso da civilização18, restando 

desbotado o instituto usucapião imemorial. 

Assim, com o advento da Constituição de 1967, e da atual 

Carta de 1988, essa interpretação do que vem a ser ocupação permanente se voltou para 

o futuro, vislumbrando a proteção das terras indígenas assim declaradas, para que 

consistam em perpetuar o habitat dos silvícolas segundo sua cultura e tradições. 

Destarte, a ocupação ganhou o contornou constitucional 

de permanência, exigindo análise da tradicionalidade no que toca a forma da utilização 

da terra por parte dos índios, ou seja, se há a ocupação permanente com a ocorrência de 

atividade produtiva, preservação dos recursos ambientais, manutenção dos aspectos 

culturais. 

A inquietação do constituinte originário foi com a 

preservação dos povos diferenciados e de suas tradições, e para tanto, estabeleceu sua 

permanente ocupação nas terras com a finalidade de resguardar o seu futuro, quiçá a sua 

perpetuação. 

Dessa forma anotou Gilmar Mendes: 

De resto, as razões inspiradoras do legislador 
constituinte não parecem assentar-se em mero sentimento 
de culpa, nem constituem expressão de um 
sentimentalismo naif. Ao revés, considerou o Texto 
Magno que a preservação dos silvícolas com suas 
características, culturas e crenças, constituía, em 
verdade, imperativo de uma sociedade que se pretende 
aberta. Vê-se, pois que o preceito constitucional traduz o 
próprio reconhecimento de que existem valores e 
concepções diversos dos nossos, e de que o nosso modelo 
de desenvolvimento não é único. E, sobretudo, a regra 
constitucional revela crença na adequada coexistência 
dessas diversidades como corolário de uma sociedade 
pluralista e justa.19

 

                                                 
18  FARAGE, Nádia. As muralhas dos sertões: os povos indígenas no rio branco e a colonização. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra; ANPOCS, 1991. 199p. A autora relata sobre a política levada a efeito pela 
Coroa Portuguesa, que executou e estimulou a escravidão de índios através dos descimentos de várias 
etnias para aldeias próximas às vilas, com a finalidade de facilitar o uso da mão de obra indígena e 
promover a colonização na região norte do Brasil assegurar as fronteiras. 

19  MENDES, op. cit., p. 60. 



Igualmente, resulta inarredável a vinculação dos institutos 

da tradicionalidade e o da permanência, posto que a caracterização da ocupação 

tradicional está exatamente na permanência do índio na terra, atrelado aos demais 

componentes culturais de vivência. Assim, não lhe basta apenas estar sobre a terra, mas 

que essa permanência seja adicionada aos valores próprios da sua cultura milenar. 

Diante disso, pode-se então conjecturar que a existência 

de índios ocupando permanentemente determinada terra exige a tradicionalidade, 

entretanto se tal ocupação se der de forma distinta da tradicional, ou seja, despida de 

seus valores culturais e étnicos, ocorrerá a descaracterização da terra indígena. 

Conclusão 

Persevera-se, assim, que somente a simultaneidade de 

todos os pressupostos apresentados (originariedade, tradicionalidade e permanência) 

qualificará a terra indígena, pois a ausência de apenas uma obstruirá a sua 

caracterização, bem como a privação futura implicará a desqualificação indígena da 

terra, não sendo considerado aqui o termo qualificação um ato formal, mas apenas 

conceitual. 

Impende de tal interpretação, que as terras indígenas são 

assim reputadas em face do passado (originariedade ou indigenato), do presente e futuro 

(ocupação permanente) e de sua utilização tradicional pelos grupos tribais. 
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