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            Introdução 
 

As duas maiores e mais significativas minorias étnicas brasileiras são a 
população quilombola e a população indígena. Embora ambas sejam remanescentes do 
período de colonização portuguesa no Brasil, a população quilombola só foi 
oficialmente reconhecida como minoria étnica na Constituição de 1988, ao passo que a 
população indígena esteve presente na legislação brasileira desde o príodo colonial. 

Em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou, com 
base no critério de autoidentificação, a existência de 896.917 pessoas indígenas no 
Brasil, distribuídas por 305 etnias diferentes. Destas, 64,17% encontram-se 
concentradas nas regiões norte e nordeste do país1. Já a população quilombola ainda 
está sendo objeto de estudo e mapeamento geo-estatístico. Por ora, o IBGE contabilizou 
cerca de 15.000 “localidades” quilombolas, a partir de dados de outros órgãos 
governamentais2. Em 2021, o IBGE incluirá, pela primeira vez, a população quilombola 
no senso demográfico nacional. A divulgação dos estudos oficiais será feita nos anos 
seguintes.  

Um dos motivos para o hiato de 35 anos entre o reconhecimento oficial da 
minoria étnica quilombola e a sua inclusão na pesquisa demográfica nacional foi 
justamente a polémica em torno dos critérios de autoidentificação. Diferentemente da 
etnia indígena, já conhecida desde o período colonial, a etnia quilombola foi 
“descoberta” ao longo do século XX, enquanto “construção” histórico-política e social 
de resistência à herança do passado escravocrata brasileiro. 

A autoidentificação é o instrumento-base adotado tanto para estudos 
demográficos oficiais, como para delimitação territorial e reconhecimento de regime 
jurídico específico de proteção das duas comunidades. Por serem multidisciplinares e 
fundamentarem políticas contra-hegemónicas, estes critérios carecem de legitimidade e, 
paradoxalmente, acabam por estar na base de atos de violência da sociedade branca 
contra estas etnias. 

Neste trabalho, a apresentação dos aspetos conceituais de suas identidades, nos 
campos legal, académico e jurisprudencial, significa apresentar o significado destes 
grupos enquanto sujeitos ou objetos de direito. Para tanto, é necessário descrever 
também quais direitos foram e são assegurados a esses grupos, ao longo da trajetória 
jurídica, política e social do Brasil. 

Para tanto, no campo legal, foi feita breve revisão dos principais diplomas legais 
para apresentar os aspetos principais de cada regime jurídico atribuído a cada uma 
dessas minorias, desde o período colonial até à última Constituição brasileira. No 
campo académico, foi feita uma breve revisão bibliográfica para apresentar os critérios 
teórico-metodológicos utilizados na caracterização académica destes grupos. Nestes 
dois planos, procurarei apresentar as matrizes epistemológicas que fundamentam os 
critérios aqui identificados e descritos. No campo jurisprudencial, ative-me às 
                                                           
1 Informação disponível em https://indigenas.ibge.gov.br/estudos-especiais-3/o-brasil-indigena/download 
[10.01.2021]. 
2 Informação disponível em https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-
territorio/27480-base-de-informacoes-sobre-os-povos-indigenas-e-quilombolas.html?edicao=27481&t= 
acesso-ao-produto [10.01.2021]. 

https://indigenas.ibge.gov.br/estudos-especiais-3/o-brasil-indigena/download
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/27480-base-de-informacoes-sobre-os-povos-indigenas-e-quilombolas.html?edicao=27481&t=%20acesso-ao-produto
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/27480-base-de-informacoes-sobre-os-povos-indigenas-e-quilombolas.html?edicao=27481&t=%20acesso-ao-produto
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/27480-base-de-informacoes-sobre-os-povos-indigenas-e-quilombolas.html?edicao=27481&t=%20acesso-ao-produto
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pronúncias do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto aos critérios e delimitações 
interpretativas dos diplomas mais recentes e em vigor. Trago, ainda, dentro do campo 
do poder judiciário contemporâneo, os principais conflitos que envolvem estas minorias 
étnicas. Com isto, identificamos os principais conflitos sociais referentes a estes dois 
grupos. Por fim, serão identificadas algumas semelhanças e diferenças quanto aos 
fundamentos e impactos dos aspetos conceituais destas duas minorias étnicas no Brasil. 

 
 
1. Quilombolas   

 
 O reconhecimento oficial da comunidade quilombola como comunidade étnica, 
nos planos legal, jurisprudencial e académico, é recente, datando as primeiras 
manifestações académicas neste sentido da década de 1980 com mudança significativa 
de paradigma teórico-metodológico da Antropologia. No Brasil, grande parte dos cursos 
universitários e centros de pesquisa em Antropologia passaram a adotar uma perspetiva 
crítica e emancipatória com o objetivo de caracterizar o “remanescente de comunidade 
quilombola” como sujeito histórico, como ator social, como aquele que produz a sua 
própria história (O’DWYER, 2005). 

Esta perspetiva funda-se na chamada epistemologia pós-colonial ou de-colonial, 
desenvolvida para pensar o processo e os efeitos da colonização de países por 
metrópoles europeias nos últimos séculos. Na América Latina, esse modo de pensar se 
desenvolveu e se revelou em cátedras de Filosofia, Sociologia, Antropologia e Direito, 
chamadas de pensamento pós-colonial latino-americano (DUSSEL, 2018). O objetivo 
principal deste ramo do conhecimento, mais específico da área das ciências humanas, é 
propor alternativas ao modo de construção de conhecimento e pensamento moderno-
ocidental, desenvolvido a partir do racionalismo e do iluminismo. A alternativa é 
fundada na crítica ao universalismo como característica principal do pensamento 
moderno-ocidental e no objetivo de emancipar, enquanto sujeitos históricos, aqueles 
grupos sociais que teriam sido, aos olhos desta matriz pós-colonial, subalternizados ou 
mesmo marginalizados (SAID, 1978). O objetivo principal é revelar o que há por trás do 
chamado “discurso de colonização”, desenvolvido pelo pensamento europeu 
oitocentista para promover a exploração económica, no caso, da América Latina 
(DUSSEL, 2018). 

A influência deste pensamento para a conceituação do grupo étnico quilombola 
foi decisiva, porque promoveu uma releitura da função histórica dos escravos negros no 
Brasil, possibilitando, em seguida, reconhecê-los oficialmente como minoria étnica. 
Pelo menos, para o grupo de antropólogos e para parte do movimento negro que sempre 
lutou pelo direito à terra no Brasil, afirmar a diferença pode ser estudada, em parte, 
como um instrumento para conseguir a inclusão social que deveria ter sido promovida 
institucionalmente, por políticas públicas estatais, desde a abolição da escravidão 
(O’DWYER, 2005). 
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1.1. Quadro normativo 
 
No plano normativo, há duas definições que são a referência para as demais 

discussões académicas e políticas da conceção de quilombola. A primeira, datada de 
1740, resultou de uma resposta a uma consulta feita por colonos brasileiros ao Conselho 
Ultramarino Português. Nessa ocasião, com o objetivo de fixar um regime jurídico para 
as fugas dos escravos, definiu-se quilombo como o “agrupamento de negros fugidos que 
passe de cinco, ainda que não tenham ranchos levantados em parte despovoada nem se 
achem pilões neles” (O’DWYER, 2002). 

Aí está presente o caráter de ilegalidade destas comunidades e de suas 
atividades, refletindo coerentemente a situação jurídica de objeto de direito a que eram 
submetidos os escravos negros africanos. Como efeito, os escravos negros africanos não 
podiam ser titulares de direitos e a posse da terra era ilegal. Assim, mesmo que algum 
dono de escravo deixasse terras ou negócios para um escravo, este escravo não poderia 
reivindicar direitos legalmente. Já os negros libertos eram sujeitos de direito e, portanto, 
poderiam titular legalmente relações jurídicas. Podiam, nessa condição de sujeito, 
receber doações de terras, ser herdeiros e formalizar negócios comerciais, podendo 
reivindicar legalmente os direitos respetivos (O’DWYER, 2005; FALCÃO, 2018). 

A segunda referência normativa é a Lei Áurea, que aboliu definitivamente a 
escravidão, em 1888. Nesse momento, a declaração de que todos os escravos estariam 
livres tornou-os automaticamente sujeitos de direito, acabando, formalmente, com a 
categoria de seres humanos como objeto de direito. Até à abolição definitiva da 
escravidão, houve atos normativos anteriores, durante o período Imperial, restringindo a 
escravidão negra no Brasil, como a Lei que criminalizou a importação de escravos 
africanos (1850), a Lei do ventre livre (1871) e a Lei dos sexagenários (1885) 
(O’DWYER, 2002). 

A terceira referência normativa para a concepção de quilombola é a da 
Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 1988 (CRFB 1988)3. O 
artigo 68.º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prevê expressamente 
que, “[a]os remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 
terras[,] é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos”. A fim de regulamentar este dispositivo constitucional, o Decreto 4.887, de 
2003, estabeleceu critérios de definição da “comunidade remanescente de quilombo” e 
para delimitação e titulação territorial das “terras tradicionalmente ocupadas por 
quilombos”.  

Entre eles, os principais são o caput do artigo 2.º do Decreto 4.8874, que 
estabelece: 

 
Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 
para fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais segundo 
critérios de auto-atribuição, com trajetória própria, dotados de 
relações territoriais específicas, com presunção de 

                                                           
3 Texto disponível em www.planalto.gov.br [21.09.2020]. 
4 Texto disponível em www.planalto.gov.br [21.09.2020]. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pil%C3%A3o
http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
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ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 
histórica sofrida.  

 
O parágrafo 2.º deste artigo 2.º define “terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, 
social, econômica e cultural”, enquanto o parágrafo 3.º determina que, “[p]ara a 
medição e demarcação das comunidades dos quilombos, serão levados em consideração 
critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos 
quilombos, sendo facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para 
a instrução procedimental”. 

Na interpretação do Decreto 4.887, tem sido importante a influência da 
Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1989, sobre os 
Povos Indígenas e Tribais, integrada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 
5.051, de 2004, e subsequentemente pelo Decreto 10.088, de 2019. 

Legalmente, não há detalhamento objetivo dos critérios a serem utilizados para 
definir a identidade quilombola e delimitar territorialmente as suas terras. Tais critérios 
foram, na realidade, construídos no campo da política e da academia, ao longo do século 
XX, e são utilizados, em grande parte, em função de consenso maioritário – porém, não 
unânime – entre profissionais dos órgãos do poder executivo competentes – em especial 
o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Os principais 
critérios, que serão apresentados a seguir, são a “memória coletiva”, a “origem comum” 
e o “processo histórico”. 

Diante da falta de normatividade específica e da diversidade de pensamentos 
políticos que circulam nos órgãos do poder executivo, tais critérios foram construídos 
teórico-metodologicamente nas fronteiras interseccionais entre Direito e Política e vêm 
sendo aplicados in concreto segundo ações de atores específicos do poder executivo e 
da comunidade científica. Por isso, o processo de construção destes critérios é 
apresentado a seguir, na secção referente aos debates político-académicos, e 
contextualizado com as principais controvérsias que lhe concernem. 

Tais divergências chegaram ao STF que, em 2018, declarou a 
constitucionalidade do Decreto 4.887, de 2003, e a interpretação normativa que 
reconhece como “terras tradicionalmente ocupadas” aquelas ocupadas 
independentemente de marco temporal jurídico, desde que presentes os critérios 
antropológicos legalmente estabelecidos e desenvolvidos teórico-metodologicamente 
pelo órgão do poder executivo competente, i.e. o INCRA, com apoio de movimentos 
sociais e núcleos de pesquisa académicos. Entretanto, ainda que a constitucionalidade 
da aplicação de critérios antropológicos se tenha tornado inquestionável, não houve 
especificação objetiva acerca de quais seriam estes critérios, deixando-os a cargo do 
INCRA e de outros atores políticos que o apoiam. Com isto, as discussões políticas e 
académicas mantêm-se e alimentam os conflitos que se dão em situações extra-
institucionais. 

Uma expressão concreta dos efeitos da falta de critérios normativos de 
identificação é a dificuldade encontrada pelo IBGE em estruturar pesquisa quantitativa 
para mapear demograficamente a população quilombola brasileira. Isto, porque há três 
principais etapas para o reconhecimento total e completo da comunidade quilombola 
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pelo Estado brasileiro: a auto-identificação, a certificação pela Fundação Palmares e a 
titulação da comunidade e de seu território pelo INCRA. A primeira etapa é constituída 
por um critério não-normativo, que é o critério de auto-identificação. Nesta etapa, a 
comunidade se auto-declara como “quilombola” junto à Fundação Palmares. Esta etapa 
tem caráter meramente informativo. Em seguida, a Fundação Palmares certifica tais 
comunidades e encaminha o dossier para o INCRA, para este finalizar o processo de 
titulação. É o INCRA que decide, ao final, se a comunidade preenche ou não os critérios 
jurídico-antropológicos respetivos. 

 De um lado, organizações não-governamentais e parte da comunidade 
académica identificam cerca de 8.000 comunidades existentes, entre as auto-declaradas, 
as certificadas e as já tituladas pelo Estado brasileiro5. De outro lado, a Fundação 
Cultural Palmares identifica cerca de 3.456 comunidades certificadas, até dezembro de 
20206. Por fim, dentre as certificadas pela Fundação Palmares, o INCRA identifica 134 
comunidades totalmente tituladas e 49 parcialmente tituladas7. 

As origens, os marcos teórico-metodológicos e o aprofundamento das discussões 
político-académicas serão desenvolvidas na secção seguinte. Esta declaração de 
constitucionalidade é um marco social, político e jurídico na sociedade brasileira porque 
pretende estabilizar social e juridicamente os processos de identificação e delimitação 
territorial e reduzir conflitos sociais e judiciais sobre posse de terras quilombolas. 
Entretanto, a manutenção da taxa de violência contra tais comunidades e a modificação 
das formas pelas quais os conflitos sociais e jurídicos se manifestam na realidade social 
nos levam a questionar a eficácia social destes critérios legais de identificação (FALCÃO, 
2018). 

 
 
1.2. Debates político-académicos  
 
Nos anais da Constituinte de 1988 constam reivindicações de movimentos 

sociais negros e de académicos quanto à necessidade de inclusão social. Há 
reconhecimento expresso, de líderes de movimentos negros e de intelectuais, sobre a 
necessidade de se promover uma correção à dívida histórica deixada pela escravidão e 
pela falta de políticas públicas de inclusão depois da abolição da escravidão (FALCÃO, 
2018). 

As principais discussões giravam em torno dos conflitos fundiários, porque os 
titulares oficiais das terras ocupadas por comunidades quilombolas não lhes 
reconheciam a legitimidade da posse da terra, arguindo, principalmente, a inexistência e 
a impossibilidade de provar que as comunidades de negros seriam titulares de direitos 
possessórios, sobretudo pelo facto de negros africanos terem sido, no passado, em regra, 
objeto de direito (FALCÃO, 2018). Durante os anos 1900, o poder executivo reconheceu 
                                                           
5 Informação disponível em https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/censo-de-2020-deve-
incluir-dados-sobre-comunidades-quilombolas [05.01.2020]. 
6 Informação disponível em http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/TABELA-DE-
CRQ-COMPLETA-QUADRO-GERAL-29-10-2020-1.pdf [05.01.2020]. 
7 Informação disponível em https://cpisp.org.br/direitosquilombolas/observatorio-terras-
quilombolas/?terra_nome=&situacao=269&ano_de=&ano_ate=&orgao_exp=0 [05.01.2020]. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/censo-de-2020-deve-incluir-dados-sobre-comunidades-quilombolas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/censo-de-2020-deve-incluir-dados-sobre-comunidades-quilombolas
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/TABELA-DE-CRQ-COMPLETA-QUADRO-GERAL-29-10-2020-1.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/TABELA-DE-CRQ-COMPLETA-QUADRO-GERAL-29-10-2020-1.pdf
https://cpisp.org.br/direitosquilombolas/observatorio-terras-quilombolas/?terra_nome=&situacao=269&ano_de=&ano_ate=&orgao_exp=0
https://cpisp.org.br/direitosquilombolas/observatorio-terras-quilombolas/?terra_nome=&situacao=269&ano_de=&ano_ate=&orgao_exp=0
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a impossibilidade de classificar juridicamente as chamadas “terras de preto”. Estas 
terras ocupadas por descendentes de ex-escravos, em cidades e no campo, não se 
encaixavam em nenhum tipo de propriedade ou posse descrita nas leis civis brasileiras 
em função de sua organização de economia familiar e organização territorial coletiva e 
comunal, que em regra se estabelecia. As especificidades culturais e as agressões 
sofridas por outros agentes reforçavam a necessidade de pensar um tipo novo de 
propriedade para reduzir tais conflitos fundiários (O’DWYER, 2002). 

Estas questões legais e sociais tornaram-se objeto de estudo por um grupo de 
antropólogos do INCRA, coordenado pela Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA) em convênio com universidades brasileiras e financiados pela Fundação Ford. A 
chamada filosofia pós-colonial latino-americana fundamentou a vertente crítica da 
Antropologia e da historiografia brasileiras, que reescreveram as funções históricas de 
escravos e quilombos no período pré-abolição, promovendo a sua releitura como 
sujeitos históricos e revelando contribuições políticas e económicas para a sociedade 
brasileira durante todo o período colonial e imperial (O’DWYER, 2005). 

Segundo esta equipa de antropólogos, apesar de serem ilegais e da 
impossibilidade jurídica de serem titulares de direitos, os quilombos foram pivôs da 
economia de várias regiões brasileiras, sendo fornecedores de produtos de subsistência e 
sendo, mesmo, responsáveis pela sobrevivência de algumas cidades em momentos de 
crise na economia formal instalada pelos portugueses. Além disso, alguns escravos 
detinham poder político dentro e fora das fazendas e senzalas, promovendo rebeliões e 
controle de rebeliões e contato com quilombos em cidades e em florestas. Por fim, 
escravos fugidos não integrados em quilombos tornavam-se mão-de-obra nas cidades, 
sendo protegidos em função de especiais capacidades que interessavam a quem os 
contratava (O’DWYER, 2005; FALCÃO, 2018). Todas essas ações foram caracterizadas 
como resistência à escravidão e retratadas como fundamento para o reconhecimento de 
ocupação territorial e de espaços sociais e políticos. A “comunidade remanescente de 
quilombos”, enquanto sujeito titular de direitos territoriais, foi reconhecida 
especificamente a partir do direito de posse e ocupação do que se definiu 
antropologicamente como “terras tradicionalmente ocupadas” (O’DWYER, 2002; 
FALCÃO, 2018). 

Os principais conceitos operacionais, desenvolvidos pelo convênio ABA/ 
Fundação Ford/universidades/movimentos sociais, são “sinais diacríticos” e “memória 
coletiva”. Eles foram desenvolvidos a partir de autores específicos da Antropologia 
crítica como GEERTZ (1989, 2000), BARTH (1969) e SAHLINS (1981, 2003) e serão 
apresentados a seguir. 

“Sinais diacríticos” são diferenças que um grupo identifica em si mesmo a fim 
de distinguir-se de outros. Essas diferenças podem manifestar-se por símbolos, 
atividades, rituais ou crenças. Em todo o caso, só são caracterizadas como sinais 
diacríticos na medida em que (i) constituem mecanismo de preservação e defesa do 
grupo perante os “outros” e (ii) remetem a uma origem comum do grupo, registada e 
transmitida ao longo das gerações sob a forma de memória coletiva. A memória coletiva 
é o fundamento com base no qual o grupo legitima para si mesmo as suas diferenças em 
relação aos “outros” e orienta as suas práticas sociais e as suas ações coletivas para fins 
de preservação e sobrevivência (O’DWYER, 2002; FALCÃO, 2018). 
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Os “sinais diacríticos” e a “memória coletiva” de certa comunidade são descritos 
pelos antropólogos do governo brasileiro a partir da constatação da função específica de 
“práticas sociais” e “ações coletivas” de certo grupo social. Enquanto os “sinais 
diacríticos” e a “memória coletiva” são os elementos que distinguem a identidade étnica 
das comunidades remanescentes de outras identidades coletivas, é o “instinto de 
sobrevivência” que as aproxima dos demais atores sociais (O’DWYER, 2002; FALCÃO, 
2018). 

A matriz antropológica brasileira associa a estes elementos mais dois, que lhe 
são específicos: o de “comunidade remanescente de quilombos” e o de “resistência à 
escravidão”. Tais conceções são específicas da realidade brasileira, por atenderem a 
demandas específicas de movimentos sociais e da Convenção n.º 169 da OIT por 
resgate da dívida histórica brasileira. Estes conceitos específicos são fruto da releitura 
historiográfica crítica que emancipa o escravo e o quilombo à categoria de ator social. A 
necessidade de mudança dessa perspetiva historiográfica deu-se principalmente com a 
impossibilidade de o governo lidar com conflitos envolvendo tais comunidades. Como, 
a partir de 1888, com a abolição da escravidão, a definição jurídica de quilombo não 
precisou de ser modificada (porque simplesmente “deixou de existir”), o governo 
acreditava que o problema dos quilombos estaria juridicamente “resolvido” (O’DWYER, 
2002; FALCÃO, 2018). 

O consenso entre os académicos brasileiros que desenvolveram a matriz crítica 
emancipatória é a de que muitas comunidades e indivíduos, de alguma forma, 
continuaram resistindo aos efeitos da escravidão, durante o século XX (FALCÃO, 2020). 
Dada a dificuldade de constituir prova documental que lhes fundamentasse o direito à 
posse ou à propriedade, lutam para manter a ocupação da terra por meios jurídicos e 
não-jurídicos e adaptam as suas práticas sociais de resistência e a sua organização 
interna à nova realidade política, social, económica e cultural, numa sociedade e numa 
economia capitalistas e que se globalizam. 

Ao longo do século XX, diante da dificuldade em classificá-las de acordo com 
os institutos jurídicos, o governo as denominou “ocupações especiais” para fins de 
assentamentos e manejo de conflitos. A partir deste recorte, de demandas de 
movimentos sociais e dos debates na Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, foi 
criada a expressão “comunidades remanescentes de quilombo” para reconhecer 
constitucionalmente a identidade étnica destas comunidades, atreladas ao direito às 
respectivas “terras tradicionalmente ocupadas” (O’DWYER, 2002 e 2005). 

Para a matriz teórico-metodológica adotada maioritariamente pelo INCRA, esta 
ressignificação teórico-conceitual permite hoje reconhecer a existência de um processo 
histórico para cada comunidade que tem como origem comum uma “memória coletiva 
de resistência”, independentemente de saber se esta origem se dá antes ou depois da 
escravidão, numa pessoa, num evento ou numa comunidade. A origem comum, para a 
Antropologia, é a resistência à escravidão, seja no âmbito dos efeitos durante a vigência 
do seu regime jurídico oficial, seja no âmbito dos efeitos decorrentes da forma como 
este regime jurídico foi extinto. A resistência permite, portanto, pensar um alargamento 
da conceção de escravidão, que ultrapassa o regime jurídico da época escravocrata para 
abranger os efeitos negativos que perduraram após 1888, quando se deu o seu fim 
oficial (FALCÃO, 2020; O’DWYER, 2002 e 2005). 
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1.3. Desenvolvimentos jurisprudenciais 
 
No plano jurisprudencial, a discussão revelou a institucionalização das duas 

principais conceções normativas brasileiras. De um lado, antigos proprietários de terras 
reivindicadas pelas comunidades quilombolas e agentes económicos e imobiliários 
promoveram inúmeras impugnações judiciais aos procedimentos de reconhecimento das 
comunidades e delimitação territorial. Os argumentos revelaram um senso comum 
institucionalizado tomando as comunidades quilombolas contemporâneas como ilegais 
e ilegítimas por não reproduzirem o estereótipo do quilombo definido pelo Conselho 
Ultramarino como sendo “negros fugidos escondidos nas matas”. Argumentam, em 
regra, que a definição legal de quilombo de 1760 é, ainda hoje, a única fonte normativa 
capaz de definir uma comunidade quilombola. Além disso, enaltecem o regime jurídico 
de propriedade, com fundamento económico, herdado do modelo moderno-ocidental, 
como o único constitucional (FALCÃO, 2018). De outro lado, as comunidades 
defendem-se retomando critérios antropológicos de definição de “comunidade 
remanescente” e reafirmando o caráter de dívida histórica que o Estado brasileiro tem 
para com esta população. 

Estas discussões judiciais foram concentradas na ação direta de 
inconstitucionalidade ADI 3239, perante o STF, ajuizada em 2003, contra o Decreto 
4.887. O STF, por ampla maioria, declarou a constitucionalidade deste Decreto, bem 
como dos critérios antropológicos de definição das comunidades quilombolas e do 
regime jurídico atribuído à propriedade quilombola. Os votos concentraram-se na 
afirmação da necessidade de reparação da chamada dívida histórica e de superar os 
nefastos preconceitos e discriminações deixados pela histórica caracterização de 
escravos como objetos de direito. Entretanto, o STF não aprofundou a análise de mérito 
específica sobre o aporte teórico-metodológico aplicado pelo INCRA para elaboração 
do relatório técnico de identificação e delimitação das comunidades, com o argumento 
de não poder violar a independência dos poderes, uma vez que a competência para 
analisar o mérito do ato administrativo é reservada à função típica regulamentar do 
poder executivo (FALCÃO, 2018). 

A análise específica que o STF fez concentrou-se em pacificar a aplicação do 
Decreto quanto ao acesso a direitos de reconhecimento da identidade de comunidades 
quilombolas e de titulação territorial. Entre os pontos mais sensíveis, estão a declaração 
de constitucionalidade da autoidentificação com subsequente reconhecimento 
antropológico pelo INCRA e a delimitação territorial com marcos temporais definidos 
segundo critério antropológico de processo histórico. Os críticos censuraram o facto de 
critérios jurídicos de segurança jurídica e previsibilidade, e garantias como o ato 
jurídico perfeito e o direito adquirido, terem sido indevidamente relativizados e 
questionaram o caráter instrumental da autoidentificação por comunidades não 
descendentes diretas de quilombos, no sentido legal tradicional. Defenderam, para além 
disso, o marco temporal da promulgação da Constituição de 1988 como a data a partir 
da qual a delimitação territorial da propriedade quilombola poderia ser feita. Com isto, 
pretendiam restringir o reconhecimento e a delimitação territorial de comunidades que 
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não dispunham de meios legais tradicionais comprovativos de condições específicas 
para o exercício destes direitos. 
 

 
2. Indígenas 
 
Diferentemente dos quilombolas, o reconhecimento oficial dos índios como 

comunidade étnica não é recente. Historicamente, a atribuição de situação jurídica 
específica aos indígenas data do início da colonização brasileira, pelos idos de 1500. O 
que há, ao longo destes últimos cinco séculos, são modificações no regime jurídico de 
tutela e efetivação de direitos indígenas, que influem diretamente sobre a sua 
configuração identitária e sobre a efetivação dos seus direitos. No plano normativo, as 
políticas assimilacionistas e integracionistas estão presentes até à contemporaneidade. Já 
no debate político-académico, há uma forte disputa entre a perspetiva mais tradicional, 
integracionista, e a perspetiva contemporânea, crítica e emancipatória, surgida no pós 
Segunda Guerra Mundial. 

O fundamento da perspetiva crítica emancipatória possui as mesmas bases 
epistemológicas pós-colonial ou decolonial apresentadas acima para os quilombolas 
(DUSSEL, 2018; SAID, 1978) e vem ganhando espaço no cenário político-académico, na 
mesma proporção em que sofre forte oposição de grupos conservadores, em regra, com 
interesses económicos específicos em terras ocupadas por comunidades indígenas. A 
influência destas duas perspetivas político-académicas, que tornam a identidade étnica 
indígena brasileira multifacetada, refletem-se na aplicação in concreto do regime legal 
vigente para comunidades indígenas. Aos olhos do poder executivo e do poder 
judiciário, há aplicação do regime legal construído ainda em perspetiva assimilacionista 
e integracionista, mas com critérios antropológicos críticos emancipatórios para fins de 
identificação oficial e reconhecimento legal das comunidades indígenas e de terras por 
elas ocupadas. 

 
 
2.1. Quadro normativo 
 
No plano normativo, as definições sobre “índios” sofreram variações conforme 

as atribuições historicamente datadas de direitos a essa categoria. Em regra, 
historicamente, os índios sempre foram sujeitos de direitos, sendo considerados 
escravos apenas excecionalmente. 

Em 1537, os índios foram reconhecidos oficialmente como súbditos da Coroa 
portuguesa, depois de a Igreja os ter reconhecido como seres humanos. Até então, eram 
reconhecidos como seres sem alma. Entretanto, para fins de exploração económica da 
colónia brasileira, a escravidão indígena foi amplamente aceite entre 1540 e 1570, 
gerando polémicas e conflitos entre representantes da Igreja, membros dos governos da 
colónia e da metrópole. A Carta Régia de 1570 regulou a escravidão indígena como 
exceção aceite mediante prévia autorização do governo apenas em hipóteses de guerra 
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justa8. Além desta, outras cartas régias e atos normativos imperiais regularam as guerras 
justas até ao início da República, em 1890 (DOMINGUES, 2000). 

Na prática, entretanto, durante todo o período colonial e imperial, a mão-de-obra 
indígena sempre foi alternativa e subsidiária à mão-de-obra negra africana, por esta ser 
mais barata. A vantagem da mão-de-obra africana era basicamente a de manter os lucros 
do comércio de escravos, a maior resistência física e o melhor desempenho dos negros 
africanos para o trabalho de força e a baixa resistência da Igreja, que não se opunha à 
escravidão negra (CARNEIRO DA CUNHA, 1992 e 2012). 

O reconhecimento dos índios como sujeitos de direitos consolidou-se à medida 
que o reconhecimento do direito à ocupação da terra se intensificou. Já em 1680, um 
alvará reconheceu que as terras concedidas pela Coroa não afetariam o direito a posse 
dos índios. Embora outros alvarás e atos normativos tenham reafirmado tais direitos, 
diante do desconhecimento da existência e das possibilidades de efetivação desses 
direitos pelos próprios indígenas, tais direitos raramente foram respeitados pelos 
colonos (CARNEIRO DA CUNHA, 1987 e 2012). 

Em 1910, já em período republicano, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio e 
as guerras justas foram extintas em definitivo. As Constituições republicanas 
delimitaram e aperfeiçoaram, sucessivamente, os direitos de posse de terras 
reconhecidos aos índios. As Constituições de 1934, 1937 e 1946 reconheceram as terras 
indígenas como bens da União e garantiram a posse aos índios. A Constituição de 1967 
acrescentou o reconhecimento do direito de usufruto dos recursos naturais e utilidades 
das terras para os índios. A Constituição de 1969 ampliou a garantia da posse das terras, 
tornando-as inalienáveis, e declarou nulos quaisquer atos jurídicos que previssem posse 
de terras de indígenas por terceiros (CARNEIRO DA CUNHA, 1987 e 2012). 

Em 1973, foi promulgado e publicado o Estatuto do Índio9 estabelecendo 
critérios específicos para identificação destes grupos. Há gradação e tipificação dos 
grupos segundo graus de integração na sociedade branca. A responsabilização civil e 
penal também é gradativa. O objetivo principal do Estatuto do Índio foi o de tutelar os 
direitos dos índios e criar critérios mais objetivos para a norma do Código Civil de 1916 
que os classificava, genericamente, como “relativamente incapazes” (CARNEIRO DA 
CUNHA, 1987 e 2012). Mais adiante, com a entrada em vigor da CRFB 1988 e do 
Código Civil de 200210, houve alterações substanciais na aplicação in concreto do 
Estatuto do Índio por operadores do Direito em vários níveis e campos (ARAÚJO, 2002). 
Metodologicamente, apresentaremos inicialmente os critérios de definição do indígena 
presentes no Estatuto do Índio e, em seguida, apresentaremos as suas principais 
relativizações em função da CRFB 1988 e do Código Civil de 2002. 

Os princípios-base de integração e assimilação a que os índios devem ser 
submetidos estão previstos expressamente no artigo 1.º do Estatuto: 

                                                           
8 Entre os critérios legais gerais para a guerra justa estavam (a) a oposição dos gentios à pregação do 
Evangelho, da sua recusa em defender a vida e os bens dos vassalos do rei, ou quando se aliavam aos 
inimigos da Coroa; (b) quando o gentio estivesse envolvido em práticas que lesassem o comércio dos 
vassalos do rei; (c) quando fugissem às obrigações fiscais e recusassem serviços agrícolas ordenados pela 
Coroa; e (d) quando houvesse prática de antropofagia. 
9 Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, disponível em www.planalto.gov.br [21.09.2020]. 
10 Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, disponível em www.planalto.gov.br [21.09.2020]. 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
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Esta lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das 
comunidades indígenas, com o propósito de preservar sua cultura e 
integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional.  

 
Os artigos seguintes elencam os deveres dos entes políticos para com a tutela dos 

indígenas e de seus direitos (artigo 2.º) e descrevem as peculiaridades que definem os 
termos “índio” ou “silvícola”, distinguindo-os dos termos “comunidades indígenas” e 
“grupos tribais” (artigos 3.º e 4.º). “Índios” e “silvícolas” são expressões equiparadas e 
definidas no artigo 3.º, I, como “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”. Já os termos “comunidade 
silvícola” ou “grupo tribal” são tratados como equivalentes e definidos, no artigo 3.º, II, 
como “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”. 

O Estatudo do Índio especifica ainda três classificações possíveis para índios, 
com o objetivo de definir a gradação da sua integração na sociedade branca, para fins de 
responsabilidade civil, penal e administrativa. Estão previstas no artigo 4.º e são as 
seguintes: 
 

Os índios são considerados:  
I. Isolados, quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se 
possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com 
elementos da comunhão nacional; 
II. Em vias de integração, quando, em contato intermitente ou 
permanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte 
das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e 
modos de existência comuns aos demais setores da comunhão 
nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio 
sustento; 
III. Integrados, quando incorporados à comunhão nacional e 
reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que 
conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura. 

 
Tais classificações são relevantes porque definem o nível de tutela a ser exercida 

pelo Estado e o rol de direitos que podem ser exercidos pelas comunidades e pelos 
indivíduos. A tutela assimilacionista do Estado em relação aos índios é evidenciada no 
artigo 2.º, que prevê, em especial, no inciso VIII, “utilizar a cooperação, o espírito de 
iniciativa e as qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições 
de vida e a sua integração no processo de desenvolvimento”. Por fim, o artigo 2.º, X, 
evidencia uma distinção de exercício de direitos civis e políticos ao estabelecer como 
dever do Estado o de “garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos 
que em face da legislação lhes couberem”. 
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Com a entrada em vigor da CRFB 1988 e, posteriormente, com a internalização 
da Convenção n.º 169 da OIT, intensificou-se a mobilização política de movimentos 
sociais e de membros da academia com o objetivo de promover reformas na aplicação 
do Estatuto do Índio, à luz do que denominaram o “caráter multiculturalista” da CRFB 
1988 (CARNEIRO, 2012; BANIWA, 2012). 

Juridicamente, este estatuto e as suas classificações estão vigentes, sendo 
plenamente aplicável por operadores do Direito que visam compatibilizá-lo, nos casos 
concretos, com a CRFB 1988 e com o Código Civil de 2002. 

A especificidade da CRFB 1988 para fins de delimitação da identidade indígena 
assenta em dois aspetos principais, tidos por autores contemporâneos como sendo de 
índole multiculturalista (ARAÚJO, 2002), presentes no artigo 231.º. São eles o 
reconhecimento dos modos de agir, pensar e sentir, que os distinguem dos outros grupos 
sociais – organização social, crenças, tradições – e o reconhecimento de direitos 
territoriais. Segundo o artigo 231.º, 

 
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. 

 
Entretanto, as inovações do artigo 231.º da CRFB 1988 não impediram que o 

Código Civil de 2002 reafirmasse a perspetiva assimilacionista e integracionista 
consagrada no Código Civil, de 1916, e no Estatuto do Índio, de 1973. O artigo 4º, 
parágrafo único, do Código Civil de 2002 afirma expressamente que “a capacidade dos 
indígenas será regulada por legislação especial”, referindo-se ao Estatuto do Índio. 

A legislação contemporânea mantém, portanto, vigentes as classificações e os 
respetivos regimes jurídicos previstos no Estatuto do Índio. Com isto, o reconhecimento 
da organização social, costumes e crenças, embora inovador em perspetiva crítica à 
assimilacionista e integracionista, é também limitado pelo Estatuto do Índio ainda 
legalmente vigente. Tais direitos são exercidos mediante “tutela” para índios e 
comunidades indígenas “ainda não integrados à comunhão nacional” (artigo 7.º), 
embora não haja detalhamento legal quanto à natureza jurídica da tutela civil, se 
individual, legatária, orfanológica, nem quanto à natureza pública referente às 
coletividades indígenas (SOUZA FILHO, 2009: 31). 

Quanto ao segundo aspeto, territorial, as terras que devem ser delimitadas são 
compostas por “quatro elementos”, que, segundo SOUZA FILHO (2009: 14), “devem ser 
reconhecidos à luz dos usos, costumes e tradições indígenas: 1) as terras habitadas em 
caráter permanente; 2) as utilizadas em atividades produtivas; 3) as imprescindíveis à 
preservação ambiental; e 4) as necessárias à reprodução física e cultural da 
comunidade”. Tais territórios, uma vez demarcados, geram anulação e extinção, ipso 
jure, de qualquer ato administrativo ou civil que tenha por objeto ocupação, domínio e 
posse dessas terras, por força do artigo 231.º, § 6.º, da CRFB 1988. 

A delimitação de terras indígenas é o ato jurídico considerado secundário por 
parte de teóricos e juristas que defendem a primazia dos interesses indígenas sobre 
interesses particulares e coletivos de outra natureza. Outros defendem, por sua vez, a 
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compatibilização, ou mesmo, primazia de interesses nacionais e económicos sobre os 
interesses indígenas (SOUZA FILHO, 2009: 15). Tais abordagens serão apresentadas na 
secção referente aos debates político-académicos. 

O regime jurídico base constitucional das terras indígenas é ser bem público, 
propriedade da União Federal (artigo 20.º, XI), tendo os índios apenas o direito de 
usufruto dos recursos naturais. Por isso, a delimitação deve ser feita pelo poder 
executivo federal, sendo o INCRA o órgão responsável pelo seu mapeamento. 

Os principais conflitos aparentes de natureza jurídico-legal envolvendo o 
reconhecimento identitário e a demarcação de terras indígenas são a reivindicação de 
território que está sobreposto com (i) áreas de fronteira, o que é compatibilizado pela 
dupla afetação federal; e (ii) áreas de conservação ambiental, o que pode levar à 
anulação da criação da área de conservação por força do artigo 231.º, § 6.º, da CRFB 
1988 (SOUZA FILHO, 2009: 15). 

Já os conflitos de natureza meta-jurídica, principalmente político-económico-
social, envolvem interesses de setores económicos como mineradoras e outros agentes 
cuja atividade específica envolva exploração de recursos naturais em terras ocupadas 
por comunidades indígenas. Tais conflitos inserem-se no regime constitucional que 
busca compatibilizar o direito de usufruto das terras pelos indígenas e o direito de 
exploração económica de recursos naturais através do Estado. No plano jurídico-legal, 
há necessidade prévia de autorização do Congresso Nacional (artigo 49.º), consulta 
prévia às comunidades indígenas afetadas e participação das comunidades nos 
resultados da lavra (artigo 231.º, § 3.º), bem como prévia lei específica para regular a 
atividade de exploração de recursos minerais em causa (artigo 176.º, § 1.º). 

A questão identitária é discutida em cada uma dessas fases. A lei específica deve 
contemplar, em especial na fase de consulta prévia, a identificação da(s) comunidade(s), 
o que, por sua vez, envolve prévias definições sobre quem integra a comunidade, quem 
são as lideranças, como será feita a tradução e a interlocução entre o português e os 
idiomas indígenas com as comunidades envolvidas, considerando, sobretudo a 
existência de mais de 220 povos e 180 línguas no território brasileiro (SOUZA FILHO, 
2009: 22).  

Neste peculiar, merece ainda especial atenção o direito de veto das comunidades 
a tais atividades exploratórias. Há especial conflito sócio-político em função da 
inexistência de previsão e delimitação constitucional e infraconstitucional expressa do 
alcance deste direito de veto, previsto apenas em convenções internacionais 
internalizadas pelo Estado brasileiro. 

Tais conflitos externalizam os novos aspetos da identidade indígena pós-CRFB 
1988 ao refletirem a materialidade dos critérios de autonomia, autogoverno e livre 
determinação, que estruturam a característica de “multiculturalidade e 
interculturalidade” a que a CRFB 1988 parece aspirar.   
 

 
2.2. Debates político-académicos 
 
No plano académico, a perspetiva antropológica e historiográfica críticas 

fundamentam a emancipação do índio ressignificando-o como sujeito histórico. Na sua 
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maioria, procuram evidenciar os efeitos prejudiciais das perspetivas integracionistas e 
de assimilação impostas aos índios desde o período colonial até ao Estatuto do Índio, de 
1973 (CARNEIRO DA CUNHA, 1987; O’DWYER, 2005). As críticas afirmam que a tutela 
do Estado restringe e dificulta o desenvolvimento e a autonomia cultural dos índios. As 
críticas académicas ressaltam a necessidade de evidenciar aspetos multiculturais e a sua 
compatibilização com a oferta, pelo Estado, de meios de subsistência e sobrevivência às 
comunidades existentes. Há ênfase quanto à necessidade de respeitar os diferentes graus 
de aproximação – ou isolamento – das comunidades indígenas face à sociedade branca. 
A base epistemológica é a mesma anteriormente desenvolvida para os quilombolas, qual 
seja, a pós-colonial voltada para as especificidades latino americanas (DUSSEL, 2018, 
O’DWYER, 2005; ARAÚJO, 2002). 

Nos debates político-académicos, as duas perspetivas maioritárias que 
fundamentam a discussão acerca da natureza e da extensão dos direitos indígenas 
podem ser didática e brevemente apresentadas como uma liberal-conservadora e, a 
outra, crítica-emancipatória. A primeira visa reafirmar políticas assimilacionistas e 
integracionistas, defendendo a plena constitucionalidade do Estatuto do Índio, e é 
maioritariamente defendida por grupos com interesses económicos específicos em 
recursos naturais existentes em territorios indígenas. Para estes, o regime jurídico de 
tutela dos territórios e interesses indígenas deve ser centralizado nos poderes executivo 
e legislativo, o que não surpreende se tivermos presente que os parlamentares são, 
maioritariamente, representantes de interesses económicos de agricultores, mineradores 
e industriais brasileiros. Nesta perspectiva, há reduzida margem de autonomia para as 
comunidades e os seus membros (RAMOS, 2002; BANIWA, 2012). A segunda propõe 
uma releitura do Estatuto do Índio à luz do que, em regra, afirmam ser o “caráter 
multiculturalista” da CRFB 1988 e da Convenção n.º 169 da OIT. As variações dentro 
da perspetiva crítica variam em torno da relativização dos critérios e classificações de 
capacidade civil e graus de autonomia indígena. Em todo o caso, todas têm em comum a 
defesa político-doutrinária da imagem do Brasil como um Estado pluriétnico, cuja 
democracia deve ser fundada na defesa da diversidade (PEREIRA, 2002; SILVA, 2018). 

Quanto ao aspeto identitário, doutrina e aplicadores do Direito, de matriz crítica, 
argumentam que o artigo 231.º da CRFB 1988 procura superar – ou, ao menos, 
flexibilizar – critérios assimilacionistas e integracionistas do Estatuto do Índio ao 
reconhecer autonomia, autogoverno e livre determinação dos povos indígenas. O artigo 
231.º da CRFB 1988 é considerado inovador, nacional e internacionalmente, por ser 
contemporâneo da Convenção n.º 169 da OIT, que expressamente repeliu a Convenção 
precedente, homónima, de 1957, de matriz assimilacionista e integracionista, com base 
na qual o Estatuto do Índio havia sido promulgado em 1973. A perspetiva crítica e as 
suas subsequentes inovações académicas, segundo a maioria destes autores, seriam 
resultados de movimentos académicos e políticos de influência multiculturalista de 
agenda internacional específica do pós Segunda Guerra Mundial, resultando, por 
exemplo, na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 
adotada em 13 de setembro de 2007 pela Assembleia Geral das Nações Unidas 
(CASTRO, 2016: 277; BANIWA, 2012). 
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2.3. Desenvolvimentos jurisprudenciais 
 
Os principais conflitos que chegam ao poder judiciário são por posse de terras e 

respetivos recursos naturais. Como o reconhecimento oficial de direito à terra indígena 
existe em todo o período republicano, as discussões giram em torno da falta de 
delimitação territorial, pelo governo, da extensão da terra indígena e da legalidade ou 
não do reconhecimento oficial das comunidades como titulares de direitos possessórios 
de suas terras (SILVA, 2018). 

O poder judiciário brasileiro utiliza pouco as convenções internacionais, em 
especial a Convenção n.º 169 da OIT, em conflitos por posse de terras indígenas. Em 
regra, o Estatuto do Índio é aplicado sem o filtro crítico multiculturalista defendido 
pelos respetivos movimentos sociais e académicos. Na América Latina, o Brasil é o país 
cujo poder judiciário menos propõe tal relativização conceitual (SOUZA FILHO, 2009: 
43). 

Os direitos indígenas são maioritariamente definidos a partir de direitos 
territoriais e de acesso a recursos naturais delimitados constitucionalmente, previstos no 
artigo 231.º da CRFB 1988. Já a definição dos limites de responsabilidade civil, penal e 
administrativa é remetida ao Estatuto do Índio, seja por inexistir declaração judicial 
expressa de inconstitucionalidade das disposições do Estatuto, seja por remissão do 
Código Civil de 2002 à lei específica vigente, o Estatuto (SOUZA FILHO, 2009). 

Por outro lado, a influência da matriz crítica no poder judiciário pode ser 
verificada nos diversos momentos em que houve declaração de constitucionalidade dos 
critérios antropológicos adotados pela FUNAI e pelo INCRA para identificação das 
comunidades e titulação das terras indígenas. Embora o STF reafirme a tutela da União 
Federal como proprietária das terras indígenas, há também especial ênfase no respeito à 
posse pacífica de terras indígenas e no usufruto de recursos naturais pelas comunidades, 
em detrimento dos demais interesses económicos particulares envolvidos. 
Recentemente, por exemplo, nos tribunais, houve expressa proteção judicial a reservas 
indígenas, paralisando projetos de construção de hidroelétrica (Belo Monte, Bahia) e de 
exploração de petróleo por uma multinacional americana (Raposa Serra do Sol, 
Roraima)11. Por outro lado, entretanto, na realidade social, os conflitos fundiários 
permanecem, com alto índice de homicídios e chacinas contra grupos indígenas 
(BANIWA, 2012)12.  

Outros conflitos judiciais referem-se à compatibilização do reconhecimento 
social da autonomia dos grupos indígenas com a ordem jurídica brasileira. Temas como 
a (i)legalidade do infanticídio indígena e a exploração económica das terras indígenas 
pelas próprias tribos expõem as fronteiras porosas entre autonomia cultural e segurança 
jurídica, revelando assim dificuldades sociais, jurídicas e políticas em compatibilizá-las 
no plano social. Embora haja previsão legal, no Estatuto do Índio, para identificar o 
grau de integração do índio na comunidade branca para fins de responsabilização por 
                                                           
11 Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 29.087/MS, acórdão de 16 de setembro de 2014, 
disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6937880 
[27.05.2020].   
12 Ver ainda a informação disponível em https://pib.socioambiental.org/pt/Amea% 
C3%A7as,_conflitos_e_pol%C3%AAmicas [27.05.2020].   

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6937880
https://pib.socioambiental.org/pt/Amea%25%20C3%A7as,_conflitos_e_pol%C3%AAmicas
https://pib.socioambiental.org/pt/Amea%25%20C3%A7as,_conflitos_e_pol%C3%AAmicas
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atos praticados, o debate político, jurídico e académico gira em torno da própria 
legalidade ou legitimidade desta gradação de integração. Se é compatível ou não com o 
multiculturalismo e se é compatível ou não com o próprio ordenamento jurídico e seus 
princípios e valores democráticos (BANIWA, 2012; CARNEIRO DA CUNHA, 2012). 

 
 
3. Algumas semelhanças e diferenças 
 
Quanto à matriz epistemológica, como semelhanças, há a adoção de perspetiva 

crítica pos-colonial emancipatória no cenário académico reconhecendo a participação 
ativa e decisória destes dois grupos étnicos na construção da história do país. Como 
diferenças, nesse aspeto, podemos reconhecer dois distintos efeitos nas duas etnias, 
referentes, em especial, ao processo de construção da identidade étnica desses dois 
grupos. Para os quilombolas, a atribuição recente da característica de sujeitos históricos 
aos outrora escravos, feita no plano político-académico, gerou fundamentos jurídicos e 
políticos específicos para os conflitos judiciais de natureza fundiária. Tais argumentos 
crítico-emancipatórios são refutados com argumentos jurídicos de matriz clássica 
positivista para declarar ilegal o ato jurídico de reconhecimento da identidade da 
comunidade quilombola e a titulação de propriedade das terras quilombolas. Já para os 
índios, a perspetiva multiculturalista gera conflitos mais específicos, para além dos 
fundiários, em função da gradação legal, ainda vigente, de integração de cada tribo 
indígena para fins de responsabilização ou não de seus atos, nos campos civil e penal. 

Quanto à definição de conceitos operacionais para construção identitária dessas 
comunidades, como semelhanças, há a reificação de definições clássicas e universalistas 
desses grupos operando social e institucionalmente no Brasil como senso comum, em 
especial o estereótipo de quilombos e índios como grupos isolados socialmente. A 
deslegitimação de comunidades que, embora oficialmente reconhecidas, não atendam 
aos estereótipos tradicionalmente estabelecidos como senso comum está na base de 
conflitos sociais e judiciais. Aos quilombolas, a transição de objetos de direito para 
sujeitos de direito veio desacompanhada de inclusão social, mantendo-os 
marginalizados e caracterizados socialmente como “raça inferior”. Como principal 
efeito, o preconceito social reduz as oportunidades de estudo, trabalho e ascensão social 
para a população negra, sendo necessárias políticas de quotas em universidades públicas 
e concursos públicos, por exemplo. Aos indígenas, a imagem cristalizada de isolamento 
social retira-lhes autonomia e autodeterminação. Basta lembrar que o Código Civil de 
1916 manteve os índios como relativamente incapazes até ser totalmente revogado em 
2002. O Estatuto do Índio, de 1973, prevê, até hoje, a necessidade de classificação do 
nível de integração da tribo e a necessidade de tutela pelo Estado. 

Quanto à natureza e fundamentos dos principais conflitos fundados nestas 
identidades étnicas, tomamos como semelhanças os conflitos fundiários em função do 
regime jurídico de proteção da terra ocupada por estas etnias. Em ambos os casos, são 
nulos e ilegais quaisquer atos de terceiros que atentem contra a posse ou uso das terras 
por estes grupos étnicos. Tais territórios estão fora do mercado imobiliário e fora da 
cadeia produtiva económica, o que intensifica a luta de grupos económicos contra a 
proteção e emancipação dessas comunidades. Como diferenças, temos os discursos 
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históricos adotados, que variam conforme o senso comum cristalizado operante em cada 
instituição e na sociedade civil, e as estratégias de expulsão das terras, que variam 
conforme o contexto geográfico e social em que as comunidades estão inseridas.  

 
 
Considerações Finais 

 
Neste trabalho, foram apresentados, brevemente, aspectos conceituais que 

compõem as identidades indígena e quilombola no Brasil, distribuindo-os em quadros 
normativo, político-académico e jurisprudencial de cada uma delas. Teórico-
metodologicamente, foram apresentadas as diversas formas de expressão das diferentes 
matrizes epistemológicas que estão na base dos conflitos sociais, económicos e políticos 
envolvendo estas comunidades e que também compõem a sua identidade multifacetada. 

Como principal ponto comum, há a fronteira porosa entre o senso comum 
institucionalizado de matriz universalista, europeia-oitocentista, de herança colonialista, 
ainda vigente, e o emergente pensamento crítico-emancipatório pós Segunda Guerra 
Mundial, difundido pela Convenção n.º 169 da OIT e internalizado pelo Brasil. Como 
principais distinções, há os discursos historicamente construídos que fundamentam a 
deslegitimação destas etnias do acesso à terra e a direitos fundamentais. 

Os detalhamentos dos elementos e formas de expressão dessas matrizes 
merecem trabalhos específicos, diante da riqueza histórico-metodológica que as 
compõem. Contemporaneamente, a definição do índio e do quilombola passa, não 
apenas pelos critérios normativos retratados neste trabalho, mas, sobretudo, pelo 
contexto político, social e económico em que tais comunidades estão inseridas.   
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