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EIXO TEMÁTICO 10 | QUESTÕES AGRÁRIA, URBANA E AMBIENTAL
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RESUMO  
Durante muito tempo, tentou-se negar a existência dos povos indígenas 
no Piauí. Contudo, os povos indígenas por meio de luta e resistência 
histórica, vêm reivindicando o reconhecimento do direito a terra. O 
Estado do Piauí, reconhece em sua legislação fundiária, que os povos 
tradicionais que estejam ocupando as terras públicas e devolutas terão 
prioridade na política de regularização. De modo, que em 2020 foi 
titulado a primeira comunidade indígena no Estado do Piauí, o povo 
Kariri de Serra Grande. Assim, esta pesquisa, em andamento, tem como 
proposito discutir como é o processo de regularização das comunidades 
tradicionais e indígenas no Estado, garantindo, sobretudo o direito a 
terra de povos historicamente excluídos. 
 
Palavras-chave: Comunidade indígena piauiense; Kariris; 

Regularização fundiária. 
 

ABSTRACT 
For a long time, attempts were made to deny the existence of 
indigenous peoples in Piauí. However, indigenous peoples, through 
struggle and historical resistance, have been claiming the recognition of 
the right to land. The State of Piauí recognizes in its land legislation that 
the traditional peoples who are occupying public and vacant lands will 
have priority in the regularization policy. So, in 2020, the first indigenous 
community in the state of Piauí was titled, the Kariri people of Serra 
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Grande. Thus, this research, in progress, aims to discuss the process of 
regularization of traditional and indigenous communities in the State, 
guaranteeing, above all, the right to land of historically excluded 
peoples. 

 
Keywords: Piaui indigenous community; Kariris; Land regularization. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Por muito tempo, tentou-se apagar da historiografia escrita, a existência de povos 

indígenas em solo piauiense, comumente é relatada e difundida como exterminada. Contudo, 

a recente historiografia tem sido rescrita. Pois, no Piauí tem índio sim! Em 2020 o Governo do 

Estado reconheceu formalmente a existência de povos indígenas no Estado, além de garantir o 

seu direito a terra por meio da Lei estadual nº 7.294/19, que garante aos povos tradicionais, 

quilombolas e indígenas que estejam ocupando terras públicas ou devolutas o título coletivo 

definitivo. 

Assim, esta pesquisa, em andamento, tem como proposito demonstrar como é o 

processo de regularização das comunidades indígenas realizada pelo Instituto de Terras do 

Piauí-INTERPI, como foi o caso da comunidade indígena povo Kariri de Serra Grande, que teve 

título coletivo outorgado pelo Governo do Estado em 2021.  

Para tanto, adotou-se como caminho metodológico, de cunho qualitativo, a pesquisa 

bibliográfica e documental. Ademais, tem-se como objetivos demonstrar o contexto histórico e 

de resistência dos povos indígenas no Piauí; Identificar a legislação federal e estadual para o 

acesso a terras pelos povos indígenas, e por último demonstrar como fora o processo de 

regularização da comunidade indígena do povo Kariri de Serra Grande.  

 

2 BREVE HISTÓRICO DOS INDÍGENAS EM TERRITÓRIO PIAUIENSE 

 

Apesar da tentativa de apagar da história do Piauí a existência dos povos indígenas, a 

luta e resistência destes povos, tem feito com o que a historiografia seja rescrita, bem como 

que o Estado reconheça formalmente sua existência. Entretanto, cabe evidenciar, ainda que 

brevemente, como foi o processo de ocupação do território piauiense e os povos indígenas. 

Assim, os primeiros registros existentes que relatam a existência de indígenas em solo 

piauiense datam de 1571 (DIAS, 2016). Entretanto, estudos apontam que os Tremembés, povo 
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indígena que habitava em todo território do Piauí, ocupavam a região há mais de dez mil anos, 

conforme assevera o ilustre Diderot Mavignier (2005). 

Relatam ainda Claudete Dias e Patrícia de Sousa o seguinte: 

 
Durante muito tempo ignorou-se a existência de índios em terras onde é hoje o Estado 
do Piauí, sobretudo porque essa população foi praticamente extinta na época da 
colonização, iniciada em meados do século XVII, por bandeirantes paulistas e baianos. 
Apenas há algumas décadas começaram a aparecer estudos e pesquisas de alguns 
raros pesquisadores, e assim mesmo muito pouco difundidos, sendo conhecidos 
apenas por uma pequena parcela de estudantes, professores, pesquisadores e 
intelectuais interessados na História do Piauí. O extermínio dos índios piauienses por 
brancos sequiosos de poder é um fato ardilosamente esquecido pelos intelectuais do 
Piauí. Esse esquecimento intencional está patente na historiografia que registra o 
processo civilizatório motivado pela cobiça dos brancos nos sertões do Piauí. Os raros 
ensaios escritos sobre certos aspectos da história do extermínio dos índios piauienses 
são superficiais e tem comprometimento ideológico. Revitalizadora será uma revisão 
da escassa história do extermínio dos índios piauienses a partir de documentos 
inéditos e da elaboração de um plano de estudos que tenha como suporte um prévio 
mapeamento etnográfico. Urge que façamos uma revisão da história do Piauí, que foi 
escrita pelos vencedores e está recheada de bravatas nos discursos cívico-ufanistas. 
(DIAS; SOUSA, 2011: 19-39). 

 
Complementando tal afirmação, destaca-se o relatório da FUNAI de 2010, em que 

informava que apenas os estados do Piauí, Distrito Federal e Rio Grande do Sul não se 

encontram grupos indígenas com terras demarcadas. 

Diante da tardia colonização do território piauiense pelos estrangeiros, o que ocorreu 

depois do ano de 1674, poucos relatos acerca dos índios, naquela época, foram registrados. 

Fato esse ratificado pelo célebre Monsenhor Chaves no qual afirma que “num documento 

datado de 2 de março de 1697 tudo o que se sabia as autoridades a respeito do Piauí: uma 

imensidão quase desconhecida, imprecisa, sem limites definidos, povoada de tapuias bravos, 

lutando uns contra os outros, e contra o branco usurpador” (CHAVES, 1994, p.13). 

Ademais, segundo Diderot Mavignier, à documentação existente a respeito dos índios 

no Piauí se restringia a documentos oficiais destinados aos governantes e se delimitavam a 

descrever os perigos e ameaças que os índios causavam aos interesses da Corte. Não havia 

sequer qualquer descrição sobre costumes, cultura ou relato de como esses povos viviam. 

(MAVIGNIER, 2005). 

Nesse contexto da expansão da colonização e exploração das riquezas naturais do Brasil, 

que os verdadeiros donos da terra passaram a ser expulsos, momento esse em que houve 

grandes conflitos, com muitos índios mortos e escravizados, e aqueles que conseguiram, 

migraram para outras regiões (MAVIGNIER, 2005). 
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Luiz Mott (2010, p.54) aduz que foi na região do Vale do Rio Canindé que o Piauí 

começaria a ser desbravado, por aquele que seria considerado o maior desbravador dos 

sertões, Domingos Afonso Mafrense. 

Outro trecho da obra No Piauhy, na terra dos Tremembés, Diderot Mavignier destaca o 

seguinte: 

 
Em 1615, a mando de Jerônimo de Albuquerque, Governador do Maranhão, os 
Tremembés foram atacados por seu filho Martins de Albuquerque à mando de 
Jerônimo de Albuquerque, foi construída no entroncamento do braço do Igaraçú com 
o Parnaíba, a Casa Forte e Piriá, que servia de base para as investidas do Governador 
do Maranhão contra os índios da região. Em 1679, os índios do Norte do Piauí foram 
massacrados por Vidal Maciel Parente, a mando do Governador do Maranhão, Inácio 
Coelho da Silva. Quando em viagem de Portugal para São Luís, sua nau ao passar pelo 
litoral dos Tremembés, esteve a pique de ser capturada pelos índios. Na capital 
maranhense Inácio Coelho organizou uma forte expedição pra combater os 
Tremembés. O Governador escreve ao Príncipe Regente de Portugal, Pedro II “Tendo 
feito marchar de São Luís uma expedição composta de trinta canoas e uma barca 
grande com 140 soldados e 470 índios, sob o comando de Vidal Maciel Parente, 
surpreenderam os Tremembés descuidados, e foi tal o furor dos assaltantes que não 
perdoaram o sexo nem a idade. Os índios aliados, travando das crianças pelos pés, 
matavam-nas cruelmente dando-lhes com as cabecinhas nos troncos de árvores; e de 
uma maloca de mais de 300, só escaparam 37 inocentes”. Bernardo Pereira Berreto 
em seu Anais histórico do Estado do Maranhão, descreve a incursão de Vidal Maciel 
Parente contra os Tremembés: “foi para atalhar a comunicação de alguns navios 
estrangeiros, que buscavam os mesmos tapuias pelos interesses de muito âmbar, 
preciosas madeiras, em que entrava o célebre violeta (pau-brasil), de que havia 
abundância naquele tempo, muito nas vizinhanças da mesma costa”. 

 
Assim, resta evidenciado o processo que desestruturou as comunidades em território 

piauiense, que não acarretou sua dizimação em solo piauiense, mas fazendo-os padecer ao 

longo da história até período recente do devido reconhecimento e proteção legal, uma vez que 

até meados de 2021, não havia, sequer, território indígena demarcado no estado do Piauí. 

 

3 ACESSO À TERRA E A LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL PIAUIENSE 

 

O Estatuto do Índio foi sancionado antes mesmo da promulgação da Constituição 

atualmente vigente. Instituída como Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, tal Estatuto visa 

regulamentar a situação jurídica dos índios e das comunidades indígenas, com o intuito de 

preservar a história desse povo. 

Dentre as diversas previsões, destaca-se o artigo 2º, inciso IX o seguinte: 
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Art. 2° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das 
respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção 
das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos: 
[...] 
IX - Garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse 
permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto 
exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes; [...] 
(BRASIL, 1973) 
 

Nesse sentindo, buscou-se, pelo menos legalmente, proteger o território em que tais 

povos habitavam, como forma de reparação pelos séculos de ameaças. Assim, ainda prevê a lei 

em epígrafe um título especial dispondo sobre as terras indígenas. 

Descreve ao longo do texto que é de competência do órgão federal de assistência ao 

índio a demarcação das terras indígenas, veja-se: 

 
Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de 
assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o 
processo estabelecido em decreto do Poder Executivo. (BRASIL, 1973) 
Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente 
das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, 
independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de assistência 
aos silvícolas, atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a antiguidade 
da ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido 
órgão, tomar qualquer dos Poderes da República. (BRASIL, 1973) 

 
Por conseguinte, com a promulgação da Constituição de 1988, um capítulo dedicado às 

previsões legais de proteção aos índios. No que concerne o direito à terra, prevê tal dispositivo 

o seguinte: 

 
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. 
[...] (BRASIL, 1988) 

 
Em complemento à Lei nº 6.001, de 1973, foi promulgada o Decreto nº 1.775 de 8 de 

janeiro de 1996, em vigência até hoje, no qual dispõe sobre o procedimento administrativo a 

ser adotado na demarcação das terras indígenas e atribuí que tal atividade se daria 

exclusivamente pela entidade federal de assistência ao índio. 
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Além dessas previsões legais, destaca-se também a Convenção nº 169 da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, sobre povos indígenas e tribais, de abril de 2004. Esse 

documento prevê, em trecho específico, a proteção dos territórios desses povos, com o fito de 

assegurar o direito à propriedade e de posse das terras ocupadas pelos índios, conforme pode-

se depreender do trecho a seguir: 

 
Artigo 14: 
1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, 
deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de 
utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, 
tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de 
subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos 
nômades e dos agricultores itinerantes. 
2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as 
terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção 
efetiva dos seus direitos de propriedade e posse. 
3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico 
nacional para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos 
interessados. (BRASIL, 1988) 

 
Paralelamente a isso, a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, instituiu ao longo dos anos 

algumas normas para dar efetividade às ações previstas nas legislações em destaque. Além do 

próprio Estatuto do Índio, Decretos, Portarias e Instruções normativas compõe o bojo de 

legislações elaboradas com tal finalidade. 

Destaca-se a Portaria nº 116 de 2012, que estabelece diretrizes e critérios a serem 

observados na concepção e execução das ações de demarcação de terras indígenas, bem como 

a Portaria nº 2.498, de 31 de outubro de 2011, em que regulamenta a participação dos entes 

federados no âmbito do processo administrativo de demarcação de terras indígenas, ou seja, 

os estados passam a participar efetivamente do processo de demarcação desses povos. 

Mesmo assim, as comunidades indígenas piauienses passaram despercebidas e não 

tiveram seus direitos devidamente reconhecidos nesse interregno de tempo. Contudo, com a 

edição da Lei Estadual 7.389 de agosto de 2020, os índios do Piauí passaram a vislumbrar a 

possibilidade de terem seu direito à terra devidamente resolvido. 

A lei supramencionada, reconhece formal e expressamente a existência de povos 

indígenas no estado do Piauí, isso viabiliza o processo de regularização fundiária nas 

comunidades indígenas e por consequência, torna viável o acesso as demais políticas públicas 

para essa população que por séculos foi marginalizada. 
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Não tão menos importante, mas outro marco jurídico no avanço para a concretização 

da demarcação e titulação das terras indígenas em território piauiense se deu com a 

promulgação da Lei nº 7.294 de dezembro de 2019, na qual, dispôs especificamente sobre a 

política de regularização fundiária no estado, modificando a legislação anteriormente vigente, 

que datava do ano de 2015. 

Prevê a lei em destaque que o Estado, através do Instituto de Terras do Piauí – INTERPI, 

é quem procederá com a identificação e mapeamento das comunidades e povos tradicionais. 

Desse modo, tais previsões legais possibilitaram a efetivação do processo de 

regularização das terras em que habitam as comunidades indígenas remanescentes do estado 

do Piauí, para que enfim, possam ter segurança jurídica sob seus territórios. 

 

4 O CASO DOS KARIRIS DE SERRA GRANDE 

 

Os Kariris (ou Cariris) predominavam na região nordeste, sobremaneira nos estados do 

Ceará, Bahia e Paraíba. Conforme apontam Dantas, Sampaio e Carvalho (1998) as missões 

rurais, desempenhadas pelos jesuítas na região, fez com que esses grupos fossem espalhados 

nas regiões vizinhas, chegando ao Piauí. 

Relata a antropóloga Leslye Ursini (2020) que a ocupação dos indígenas Kariris se deu 

de forma mais ampla do que relatado em alguns documentos oficiais. Destaca ainda que eles 

podiam ser encontrados em porções dos rios Canindé, Itaim e Piracuruca, além do próprio rio 

Parnaíba. 

Mesmo com estudos que evidenciam a existência dessas comunidades ainda 

remanescentes no estado, até o ano de 2020, a FUNAI não dispunha de quaisquer dados 

referentes à territórios em solo piauiense demarcados ou em processo de demarcação. 

Contraditoriamente, a mesma fundação organizou no ano de 2017 um fórum nacional 

indígena que aconteceu na comunidade Nazaré, do povo Tabajara, na cidade de São Francisco, 

no estado do Piauí. 

Diante de imensurável descaso, as comunidades indígenas no estado do Piauí não 

deixaram de buscar a efetivação dos direitos constitucionais que lhes eram conferidos. Caso 

este o da Comunidade indígena Kariri de Serra Grande. Estabelecidos na cidade de Queimada 

Nova e contam atualmente com cerca de 60 famílias (URSINI, 2020). 
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Essa comunidade, enfrentou ao longo das décadas diversas ameaças, principalmente no 

que concerne ao território que habitam, situação essa agravada pela falta de segurança jurídica 

em não ter a devida demarcação do seu território. 

Evidencia-se que a comunidade indígena dos Kariri, fundou uma Associação em 2001, 

denominada de Associação Indígena Cariri da Comunidade Serra Grande, com o intuito de 

reforçar a segurança pelos direitos que eles pleiteiam. 

Nesse sentindo, a Comunidade indígena Kariri de Serra Grande busca providências 

através da confecção da "Carta dos Povos Indígenas Kariri e Tabajaras do Piauí” que fora 

encaminhada pelo governador do estado do Piauí ao INTERPI, no ano de 2016, conforme aponta 

relatório antropológico que fora utilizado no processo de regularização fundiária dessa 

comunidade (URSINI, 2020). 

Assim, os Kariri tiveram que aguardar ainda, todo o trâmite para o regular 

processamento, inclusive houve a edição de lei estadual que abrangesse a regularização 

fundiária das áreas dos povos e comunidades tradicionais, promulgada apenas em dezembro 

de 2019. 

Desta feita, houve o desenrolar do procedimento de regularização fundiária daquela 

área, na qual, cumpriu estritamente o que estabelece a Lei Estadual nº 7.294 de dezembro de 

2019, passando por todas as etapas após a provocação dos solicitantes, as quais são: 

Discriminatória, com a finalidade de identificar a quem, formalmente, pertence a área 

pleiteada; Relatórios Antropológico, Técnico Fundiário (incluindo memorial descritivo e planta 

baixa) e Fundiário Cadastral; Parecer jurídico junto à Procuradoria Geral do Estado do Piauí e, 

por fim, com a Decisão do Diretor-Geral, consequente emissão do Título de Domínio Coletivo 

com cláusulas de inalienabilidade e intransferibilidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir, que a historiografia oficial tentou por muito tempo negar a existência 

dos povos indígenas no Estado do Piauí, mas devido a resistência destes povos, muitos 

sobreviveram e reivindicam seus direitos territoriais, dentre outros direitos. 

Observou-se que apesar da legislação vigente no país e da luta dos indígenas no Piauí, o 

órgão responsável pelo reconhecimento e demarcação das terras indígenas, a FUNAI, até 2020 
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não reconhecia a existência formal dos indígenas em solo piauiense. De modo, que o Estado do 

Piauí por meio da Lei 7.389/2020 reconhece formalmente a existência de indígenas no Piauí.  

Por fim, com a aprovação da atual Lei fundiária do Estado, Lei nº 7.294/19, os povos 

tradicionais, dentre eles os povos indígenas que estejam ocupando terras públicas ou devolutas 

do estado, terão prioridade no processo de regularização. De forma, que o primeiro território 

indígena foi titulado ainda em 2020, sendo entregue em 19 de abril de 2021, em solenidade 

realizada pelo INTERPI e comunidade Kariri.  

Sabe-se, que há ainda muito o que se fazer pela garantia dos direitos territórios dos 

povos indígenas, que historicamente são excluídos, principalmente pelo poder federal. Mas por 

outra banda, há de se reconhecer que o Estado do Piauí tem sido pioneiro na política de 

regularização de povos indígenas, tanto que no corrente ano, 2022, outros povos receberam a 

titulação coletiva definitiva, os povos tabajaras de Piripiri.  
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