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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como tema A demarcação de terras indígenas e o seu 
impacto socioambiental. Onde o objetivo é demonstrar as consequências caso a 
competência para demarcar e homologar as terras indígenas seja transferida do 
Poder Executivo para o Poder Legislativo. Desde a descoberta do Brasil os povos 
indígenas foram expropriados de suas próprias terras de maneira covarde por parte 
dos colonizadores e até os dias atuais, mesmo com a evolução da sociedade, os 
indígenas não podem ter uma posse tranquila de suas terras, o que um dia já 
acontecera. A econômia atual exige cada vez mais uma produção em massa e essa 
necessidade, por sua vez, transfere para a terra o ônus de aguentar essa produção 
que, na maioria das vezes, não atende as exigências ambientais e não respeita as 
terras consideradas ilegais para o agronegócio. O método utilizado para a realização 
do trabalho foi o indutivo com a abordagem de categorias consideradas 
fundamentais para o desenvolvimento do tema sobre a demarcação de terras 
indígenas e seu impacto socioambiental. Os procedimentos técnicos utilizados na 
pesquisa para coleta de dados foram essencialmente a pesquisa bibliográfica. 
Dessa forma, pretende-se, neste trabalho, demonstrar como as propriedades 
indígenas não são respeitadas por diversos agentes nocivos, como os grileiros, 
agropecuária ilegal, garimpo ilegal e o tráfico de madeira. Além de aspectos que 
envolvem ações governamentais, como a PEC 215/2000 que visará objetivos de 
ocasião, que são por vezes, antagônicas com os direitos garantidos aos índios pela 
Constituição Federal do Brasil e princípios da dignidade da pessoa humana e da 
função social da terra. 
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1. Introdução 
 

A imagem do povo indígena ainda é muito estereotipada e mistificada pela 

sociedade brasileira em geral. O índio que veste roupas, usa tecnologias e estuda é 

considerado como menos índio por estar utilizando de coisas que são consideradas 

externas à cultura padrão indígena. A sociedade de uma maneira geral considera 

que existe uma perda da cultura padrão dos índios. Mas o que seria essa cultura ? A 

cultura de um povo deve permanecer sempre estagnada ? Para o senso comum 

essas perguntas têm somente uma única resposta, que seja, o completo isolamento 

das tribos indígenas em suas terras. Mas esse processo não é simples assim, uma 

vez que, as tribos indígenas nunca viveram em um completo isolamento, mesmo 

antes da colonização já existiam diferentes tribos, com diferentes culturas e modo de 

vida, e que interagiam entre si, entretanto, sem que houvesse interferência de 

alguma tribo no modo de viver de outra. 

Além disso, desde a época da descoberta e colonização do Brasil, que 

ocorreu de forma totalmente exploratória por parte da antiga metrópole, os índios 

não têm mais o direito de reproduzir sua cultura e modo de vida sem que haja uma 

interferência externa à tribo. Na época da colonização essa interferência ocorreu 

principalmente por meio da escravidão e da conversão ao catolicismo por parte dos 

europeus, já no Brasil, pós império, essa interferência aparece de forma mais sutil do 

que no Brasil Império, mas não deixa de ser menos invasiva. A primeira república 

brasileira, visou ao máximo integrar as tribos indígenas a sociedade, utilizando-se de 

uma integração totalmente despreparada e atabalhoada. Porém, o governo 

esqueceu que é direito dos indígenas manterem sua cultura intacta e que cabe 



 
 

somente a eles decidirem se querem ou não ter contato com uma sociedade externa 

à tribo. Tal pensamento integracionista, no Brasil Moderno, foi deixado de lado pela 

sociedade e governo, deixando os indígenas no esquecimento, totalmente às 

margens da sociedade brasileira. 

Essas formas de tratamento recebidas pelos povos indígenas têm sido 

extremamente perigosas para a existência, não só da sua cultura, mas também para 

a própria sobrevivência dos índios. Ao longo desses 500 anos, a história não foi 

favorável a este povo, neste ínterim, eles tiveram que sobreviver a escravidão, 

aldeamentos forçados, epidemias, guerras e viram a sua população sofrer um 

genocídio ao longo do tempo. Atualmente os indígenas são uma parcela 

marginalizada da sociedade brasileira, os avanços tecnológicos e os preconceitos 

por parte da sociedade são grandes impeditivos para que os povos indígenas 

acompanhem a globalização e as mudanças no mundo, é como se eles tivessem 

parado no tempo, gozando de pouca infraestrutura e com uma ajuda precária do 

governo para poder sobreviver nos dias atuais, ademais, enfrentam além da 

desapropriação da sua cultura, também a desapropriação de suas terras, que são 

alvos constantes dos produtores de agropecuária para a produção econômica, que 

para poder ter posse das terras muitas vezes entram em conflito físico com os 

índios, demonstrando que ser índio no Brasil é uma constante necessidade de lutar 

pela sobrevivência física e cultural. 

É nítido que, desde a descoberta do Brasil, os índios receberam um 

tratamento de pessoas indigentes, que não possuem direitos e não tem 

representatividade na sociedade brasileira. A discussão acerca dos direitos dos 

povos originários sempre foi precária no nosso país, em alguns momentos pode-se 

dizer que foi até inexistente, porém, com a criação da Organização das Nações 

Unidas (ONU), a discussão acerca dos direitos das minorias, incluindo os índios, 

tomou uma proporção de escala mundial.  

Na mesma esteira da ONU um documento de extrema importância para os 

direitos dos índios é o Convênio 169, assinado na OIT. Este documento trouxe uma 

nova visão para o que é ser indígena, destacando que a autodeterminação é a base 

para definir o sujeito de direito e ainda utiliza-se do termo “povos” para determinar os 

grupos, demonstrando assim uma noção de direito coletivo.  

 
 
O  Convênio  destaca  ainda  a  relevância  da  participação  dos  indígenas 



 
 

nas  decisões  que  possam  afetá-los,  expressando  a  idéia  central  de  
que  os povos indígenas devem ter a possibilidade, garantida pelas políticas 
públicas nacionais e pela estrutura jurídica de cada país, de decidir os 
rumos de sua vida social, cultural e econômica. (URQUIDI, TEIXEIRA e 
LANA, 2008, p. 199-222) 

 
 

O Convênio reconhece também o direito aos recursos naturais das terras 

tradicionais (utilização, administração e conservação). Ainda segundo Urquidi, 

Teixeira e Lana (2008. p. 203-204):  

 
 

Parte importante desse direito central é a garantia dos territórios tradicionais 
pelo  respeito  que  os  governos  deverão  ter  da  relação  especial  e  dos  
valores espirituais  que  os  povos  dão  às  suas  terras  ou  territórios,  
reconhecendo  os direitos  de  propriedade  e  posse  das  terras  que  esses  
povos  tradicionalmente ocupam. 
 
 

Em 2007 a Assembléia da ONU aprovou a Declaração de Direitos dos Povos 

Indígenas, que foi um dos maiores e mais recentes marcos de vitória para os povos 

indígenas, onde ficou ainda mais explícito o direito que os índios têm de manter e 

desenvolver sua cultura e propriedade intelectual. Dispondo da sua ciência e cultura 

tradicional e também do multiculturalismo existente ao seu redor. 

Mesmo conseguindo todas essas vitórias no âmbito internacional a realidade 

dos povos indígenas que vivem no Brasil está longe de ser a ideal, apesar de o 

Estado brasileiro ser signatário da ONU e trazer a maioria destes tratados, 

convênios e declarações para a legislação interna, ainda existem interesses, 

principalmente econômicos, que são contrários aos direitos dos índios. Os grandes 

agropecuários, madeireiros e latifundiários têm grande influência econômica e 

política no Brasil, fazendo com que surjam projetos de lei que visam diminuir e/ou 

restringir os, já poucos, direitos conquistados pelos povos tradicionais. Exemplo 

disso é a PEC 215/2000, que pretende transferir o poder de demarcação das terras 

indígenas do Poder Executivo para o Poder Legislativo, onde existe a maior 

influência de empresários, e revisar as terras já demarcadas. 

 

  



 
 

2. Direito à posse de terras indígenas do período colonial a atual 

Constituição Federal 

 

Desde o Período Colonial o direito à terra era garantido aos povos 

indígenas, mesmo que com finalidades diferentes das atuais. A Coroa Portuguesa 

ano iniciar a colonização da sua colônia, buscou respeitar a liberdade dos nativos ali 

encontrados. A realeza, por meio do seu poder absoluto, fazia com que os colonos 

não privassem os índios de sua liberdade ou de suas terras. Já em 1609 foi criada 

uma Lei que dizia respeito aos índios. Veja o que diz a Carta Régia de 30 de julho 

de 1609: 

 

 

(...) E para se atalharem os grandes excessos, que poderá haver, se o dito 
captiveiro em algum caso se permitir, para de todo se cerrar a porta a isto, 
com o parecer dos do meu Conselho, mandei fazer esta Lei, pela qual 
declaro todos os gentios d'aquellas partes do Brazil por livres, conforme a 
Direito, e seu nascimento natural, assim os que já forem baptizados, e 
reduzidos á nossa Santa Fé Catholica, como os que ainda viverem como 
gentios, conforme a seus ritos, e ceremonias; os quaes todos serão 
tratados, e havidos por pessoas livres, como são; e não serão constrangidos 
a serviço, nem a cousa alguma, contra sua livre vontade; e as pessoas, que 
delles se servirem nas suas fazendas, lhes pagarão seu trabalho, assim, e 
de maneira, que são obrigados a pagar a todas as mais pessoas livres, de 
que se servem. (LEI DE 30 DE JULHO DE 1609) 

 

 

Leva-se em consideração que “gentios” era uma das denominações 

utilizadas pelos portugueses para designar os índios. Observa-se que nesta lei era 

assegurado, além da liberdade a todos os índios, preservando os seus ritos e 

cerimônias, também a vedação ao trabalho escravo com mão de obra indígena e 

sendo os fazendeiros obrigados a pagar por qualquer serviço prestado pelos índios. 

Da mesma forma, alguns anos depois, o Príncipe Afonso VI, por meio do 

Alvará Régio de 1 de abril de 1680, afirmava ainda mais o direito dos índios em 

permanecer nas suas terras, demonstrando que tal direito é primário e natural, 

garantindo-lhes o direito mesmo as terras que tivessem sido dadas em sesmarias 

(sistema de divisão das terras na época colonial), conforme será exposto a seguir: 



 
 

 

 

(...) E para que os ditos Gentios que assim decerem e os mais que ha de 
prezente milhor se conservem nas Aldeas, Hei por bem que sejão senhores 
de suas fasendas como o são no Certão sem lhe poderem ser tomadas nem 
sobre elles se lhes fazer molestia, e o Governador com parecer dos ditos 
Religiosos assignará aos que descerem do Certão logares convenientes 
para nelles lavrarem e cultivarem e não poderão ser mudados dos ditos 
logares contra sua vontade, nem serão obrigados a pagar foro ou tributo 
algum das ditas terras, ainda que estejão dadas em sesmaria a pessoas 
particulares por que na concessão destas se reservaria sempre o prejuiso 
de terceiro, e muito mais se entende e quero se entenda ser reservado o 
prejuiso e direito dos Indios primarios e naturaes Senhores dellas. (ALVARÁ 
RÉGIO DE 1 DE ABRIL DE 1680) 

 

 

No mesmo Alvará fica demonstrado a intenção da Metrópole com os índios 

residentes no que viria a se tornar o Brasil. Para a realeza portuguesa aproximar-se 

de uma forma pacífica dos povos indígenas faria com que os índios abandonassem 

suas crenças e culturas e aceitassem mais facilmente a cultura portuguesa e o 

catolicismo como religião, a seguir in verbis: 

 

 

(...) Hey por bem que os ditos Religiosos que hora estão no dito Estado e ao 
diante a elle forem em quanto eu não ordenar o contrario possão hir 
somente ao Sertão a tratar de redusir a fé, decer e domesticar aquelle 
gentio pelo muito conhecimento e exercicio que desta materia tem e pello 
credito e confianca que os gentios deles fasem, por cujo meio somente 
poderão hoje esperar ter a liberdade que por nova ley lhes mando segurar 
para que removido o temor dos injustos cativeiros que athe agora padecião 
e com a esperança do bom tratamento que lhes mando fazer se possão 
com a suavidade e industria dos ditos Padres mais facilmente redusir a 
nossa Santa fée catholica e traser a sociedade civil em Aldeas e habitações, 
quanto for posivel mais vesinhas aos Portuguezes em que posão ser mais 
uteis ao Estado. (ALVARÁ RÉGIO DE 1 DE ABRIL DE 1680) 

 

 

Como demonstrado, no Período Colonial, foram ratificadas várias garantias a 

respeito do direito dos povos indígenas, todas no intuito de preservação de suas 

terras, mesmo que não fosse o que ocorria de fato. Adiante, pós independência do 

Brasil e transformação do Estado Absolutista em Estado Liberal, o novo Governo 

manteve as diretrizes adotadas no Período Colonial no que tange aos assuntos 

indígenas e a outorga da primeira Constituição do Império (1824) por Dom Pedro I 

iniciou as garantias e direitos dos povos indígenas em um âmbito constitucional. 



 
 

 

2.1 Direito Constitucional dos Índios antes da Constituição Federal 

de 1998 

 

A referida Constituição do Império de 1824 foi omissa em relação aos índios, 

porém isso foi corrigido quando, em 1834, foi realizada uma Reforma Constitucional 

do Império e abordou sobre os índios no seu art. 11, a seguir:  

 

 

Art. 11. Tambem compete ás Assembléas Legislativas Provinciaes: Art. 11. 
Tambem compete ás Assembléas Legislativas Provinciaes: 

(...) § 5º Promover, cumulativamente com a Assembléa e o Governo 
Geraes, a organização da estatistica da Província, a catechese, e civilisação 
dos indígenas, e o estabelecimento de colônias. (REFORMA À 
CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO DE 1834) 

 

 

Tal artigo deixa clara a nova visão do Império Português quanto aos povos 

nativos do Brasil, não mais sendo como uma situação de convivência harmoniosa e 

passando a ter um caráter “civilizatório”, objetivando integrar os povos indígenas à 

sociedade para chegar ao objetivo maior que seja a catequese daqueles que não 

seguiam a religião oficial do Império. 

Em 1889 o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal e se transforma em 

uma República, abandonando assim os vínculos com o reino de Portugal, ocorrendo 

algumas mudanças que modificaram o regimento interno do novo Governo. Entre 

algumas mudanças, a mais importante naquele momento, foi a separação entre 

Igreja e Estado, deixando para trás alguns estigmas da Igreja que não condizem 

com um Estado Republicano.  

Em 1891, foi criada a primeira Constituição da República, porém, o diploma 

constitucional não consignou a respeito dos direitos dos povos indígenas e tal lacuna 

viria a ser preenchida somente com o advento da Constituição da República de 

1934. 

 



 
 

2.1.1. Constituição da República de 1934 

 

A Constituição de 1934 trata a respeito dos povos indígenas em seu art. 5°, 

inciso XIX, alínea “m”, explicitando a competência única da União para legislar a 

respeito da incorporação dos indígenas à sociedade, seguindo assim, a ideia de 

“civilização” dos povos indígenas historicamente demonstrado. A seguir, a legislação 

in verbis: 

 

 

Art 5º - Compete privativamente à União:  

(...) 

XIX - legislar sobre:  

(...) 

 m) incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. (CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1934) 

 

 

Ademais, no art. 129 do referido diploma legal, o legislador discorreu a 

respeito da posse das terras dos povos indígenas, com a seguinte redação: 

 

 

Art 129 - Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se 
achem. permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado 
aliená-las. (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
DE 1934) 

 

 

Percebe-se que, foi assegurado o direito a inviolabilidade das terras 

indígenas e foi apresentado a vedação quanto a alienação das terras, sendo uma 

novidade quanto a posse. Tal vedação foi inserida na Constituição visando evitar a 

devastação e ocupação das terras indígenas de forma predatória.  

A Constituição de 1934 seguiu o pressuposto de assegurar o direito à posse 

das terras previamente ocupadas pelos povos indígenas, seguindo diretrizes 

implementadas já no Alvará Régio de 1º de abril de 1680, contudo, ampliando as 



 
 

garantias e proteções à esse direito, utilizando-se da vedação a possibilidade de 

alienação das terras de posse dos índios. 

 

2.1.2. Constituição da República de 1937 

 

O próximo diploma constitucional brasileiro foi a Constituição da República 

de 1937, promulgada em 10 de novembro de 1937. Tal Constituição, apesar de 

garantir a posse de terra para os povos indígenas brasileiros, seguindo a 

Constituição anterior de 1934, foi omissa quanto à competência legislativa relativa ao 

tema, sendo lembrada apenas na próxima Constituição. 

 

2.1.3. Constituição da República de 1946 

 

Embora tenha ocorrido uma omissão quanto a competência legislativa na 

Carta Constitucional de 1937, o novo texto Constitucional de 1946, em seu art. 5°, 

inciso XV, alínea “r”, corrige essa falha e retoma a competência legislativa a União 

no que tange a incorporação dos silvícolas à sociedade brasileira. 

Também em seu art. 216 da Constituição supracitada, o legislador teve o 

cuidado de preservar a posse das terras previamente ocupadas pelos índios, apenas 

contendo pequena alteração no texto – do que continha na constituição de 1934 – 

passando a adotar a utilização do termo “com a condição de não a transferirem” ao 

invés de “vedado aliená-las”, porém, embora da mudança a semântica dos dois 

textos são consideradas iguais. 

 

2.1.4. Constituição da República de 1967 

 

Antes de adentrar nos direitos em relação aos povos indígenas abordados 

na Constituição da República de 1967, é importante relacionar o contexto histórico 



 
 

vivenciado pelo país naquele momento.  

Em 1964, três anos antes da promulgação da dita Constituição, o Estado 

brasileiro vivenciou um golpe de Estado civil-militar, que culminou no cerceamento 

de vários direitos básicos perpetrados por um Estado Democrático, como a liberdade 

de expressão, direito de ir e vir, direitos políticos, entre outros. 

O país teve o Poder Executivo como única fonte de poder e passou a ser 

regido por Atos Constitucionais e Complementares. O Ato Institucional n° 4 

estabeleceu a Constituição de 1967 e como já era presumido manteve a 

competência legislativa sobre a matéria da integração indígena à comunidade 

nacional (não-indígena) no âmbito da União. Porém, indo de contramão ao momento 

de limitação de direitos, o legislador ampliou as garantias aos direitos às terras dos 

índios, consignando, além da posse das terras, o usufruto exclusivo dos recursos 

naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 

Além de ampliar o conceito de posse de terra aos povos nativos, a 

Constituição de 1967 passou a incluir as terras em posse de indígenas como sendo 

bens da União, garantindo maior proteção aos direitos à posse de terra para os 

índios daquela época.  

 

2.2. Constituição Federal de 1988 e suas inovações  

 

No dia 15 de janeiro de 1985 era determinado o fim do Regime Militar, e 3 

anos depois, em 1988, foi aprovada a Constituição Federal que estabeleceu 

princípios totalmente democráticos, apagando todos os rastros da ditadura militar. 

A Constituição de 1988 teve como objetivo impetrar os direitos fundamentais 

na no país, considerada a Constituição Cidadã, esta devolveu os direitos a liberdade 

de expressão, igualdade e o exercício jurídico que permite o exercício total da 

cidadania inerente a toda humanidade. 

Tendo como base a igualdade, tal diploma constitucional possui vários 

dispositivos que asseguram e protegem os direitos das populações indígenas 

brasileiro, sendo dedicado um capítulo inteiro para tratar da matéria indígena e não 



 
 

somente menções como ocorria nas outras Constituições. Além do mais, é na 

Constituição de 1988 que se define um conceito jurídico sobre terra indígena, 

reconhecendo o direito à posse como sendo originário. 

Vejamos a letra do Capítulo VIII, Dos Índios, da Constituição Federal de 88: 

 

 

 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 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. (CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988) 

 



 
 

 

Nota-se que a Constituição de 1988 abandona aquele método civilizatório ao 

qual os índios eram submetidos, e não mais busca integrá-los à sociedade. 

Buscando de uma forma não paternalista, mantê-los no seu estado natural 

protegendo os seus direitos e interesses e não mais os do Estado. 

O caput do art. 231, nos traz dois termos que merecem destaque que sejam: 

a) direitos originários e b) ocupação tradicional das populações indígenas às suas 

terras. 

A utilização do termo “direitos originários” foi utilizada para se fazer uma 

diferenciação ao Direito de Posse Civil, pois a posse das terras pelos índios é 

considerado um direito fundamental e não um direito adquirido, portanto o direito à 

posse dos índios é um direito considerado anterior ao próprio Estado brasileiro e a 

demarcação de tais terras tem um caráter apenas declaratório, pois não há que se 

dizer em ato constitutivo, uma vez que, o direito às terras se origina antes mesmo da 

criação do próprio Estado brasileiro. 

Quanto ao termo “ocupação tradicional” o parágrafo 1° do aludido artigo 

explica por meio de quatro pontos fundamentais as características deste termo, 

quais sejam: 

1) Terras habitadas pelos indígenas em caráter permanente; 

2) Terras utilizadas para atividades produtivas; 

3) Terras imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 

necessárias ao seu bem-estar; 

4) Terras necessárias à sua reprodução física e cultural. 

De maneira geral, tais pontos são garantias constitucionais para os povos 

indígenas, sendo demonstrado que as terras tradicionais destes povos devem ser 

consideradas para sempre seu habitat, devem ser relacionadas às atividades 

produtivas de subsistência, devem ser levadas em consideração como fundamentais 

para não perderem suas referências culturais e serão garantias ao desenvolvimento 

cultural e crescimento desta população. 



 
 

Por mais que o diploma constitucional em vigor veio para demonstrar de 

forma clara a necessidade que os povos indígenas têm de manter em sua posse as 

terras que às são por direito e assegurar legalmente esse direito de posse, o 

interesse particular e econômico gerou um impasse desde à época colonial, que não 

permite aos índios manterem uma posse mansa de suas terras.  

 

  



 
 

3.  Dos conflitos entre índios e o poder econômico  

 

Com a colonização do Brasil iniciou-se uma usurpação das terras indígenas 

por parte dos portugueses e imigrantes que naquela época chegaram ao “novo 

mundo”. No início essa apropriação se deu de forma desenfreada e irresponsável e 

com a colônia já estabelecida, foram surgindo leis que tentaram proteger o direito 

dos povos originários a posse destas terras, porém, tais movimentos protecionistas 

não tiveram uma aplicabilidade concreta e os direitos indígenas nunca foram 

devidamente respeitados. Tal problema se tornou uma herança que é vivida até os 

dias atuais e uma das grandes consequências dessa falha de aplicação da lei são os 

intermináveis conflitos entre índios e não índios. 

Para compreender melhor o assunto é necessário tentar definir o que é o 

conflito em campo. Para tanto, vejamos, o que diz a Comissão Pastoral da Terra 

(2016 apud RIBEIRO,2020, p.210): 

 
 
Conflitos   são   as   ações   de   resistência   e   enfrentamento   que   
acontecem   em diferentes  contextos  sociais  no  âmbito  rural,  envolvendo  
a  luta  pela  terra,  água, direitos  e  pelos  meios de  trabalho  ou  
produção.  Estes  conflitos  acontecem  entre classes  sociais,  entre  os  
trabalhadores  ou  por  causa  da  ausência  ou  má  gestão  de políticas 
públicas.  

  
 

Como dito, o conflito agrário advém de inúmeros fatores como os sociais e 

políticos, e por serem resolvidos pelos conflitantes, na maioria das vezes, de forma 

violenta, ocorrendo até mortes, acabaram se tornando um problema da social e do 

Estado brasileiro. 

O assunto agrário no Brasil gira em torno de muita polêmica, pois, é uma 

das principais fontes de capital do país desde a colonização, quando a cana de 

açúcar era a principal fonte econômica da colônia, até os dias atuais, onde o 

agronegócio é umas das principais fontes do PIB brasileiro, a utilização das terras 

brasileiras com o principal fim de plantio ou pastoreio faz parte da história e por isso 

é bastante defendido pelos empresários e até alguns governos, como demonstra 

Conceição (2009 apud RIBEIRO, 2020, p.210): 

 
 



 
 

De acordo  com  Conceição  (2009),  afirma  que  o  Estado  Nacional  
Brasileiro  tem como  interesse  privilegiar  as  intenções  do  capital  tanto  
nacional  quanto  internacional, tornando  assim,  o  assunto  da  reforma  
agrária  algo  silencioso,  deixando  evidente  a  falta  de interesse em 
resolvê-lo. 

 
 

Ainda segundo Conceição (2009 apud RIBEIRO, 2020, p.210), a influência 

do agronegócio está em todos os níveis políticos do Brasil:  

 
 

A  ausência  de  uma  concreta  reforma  fundiária  ao  longo  da  história  
brasileira possibilitou entre outros, a organização e o fortalecimento político 
do latifúndio -a bancada ruralista, como ficou conhecida no Congresso 
Nacional. Está com voz e vez  nos  governos  tanto  federal,  como  estadual  
e  municipal,  consegue  defender seus  interesses,  inclusive  manter  o  
latifúndio  improdutivo,  causador  de  muitos conflitos no campo.  

 
 

Além da reforma agrária inexistente, outro problema dificulta muito a 

manutenção dos direitos indígenas. Muitos fundiários utilizam-se de meios ilegais 

para conseguir a posse das terras, quando não utilizam da expropriação forçada, 

eles apresentam escrituras, de terras indígenas, que indicam posse de terras, o que 

é constitucionalmente proibido, uma vez que, a Constituição de 88, proíbe a 

alienação de terras consideradas indígenas. O que acaba fazendo com que o 

judiciário reveja a quem realmente pertence às terras e tenha que ponderar entre o 

direito natural dos povos originários e a função econômica que a terra tem na posse 

de empresários. Rassi (2013, p.14) diz: 

 
 

Desta maneira, os tribunais do estado, em muitas vezes, acabam 
acatando pedidos de reversão em suas decisões: por lado dos índios, 
evidências de que povos indígenas já habitaram a região estudada lhe 
garantem a terra; por outro, o governo estadual tende a defender os 
agricultores que produzem e ajudam a economia do estado. 

 
 

A posição de protagonista que o agronegócio adquiriu é também proveniente 

de incentivos indiretos de representantes do Estado, como demonstra Rassi (2013, 

p.9): 

 
 

De acordo com ex-ministro da agricultura Mendes Ribeiro Filho (2012), “o 
agronegócio é, sem dúvida, o grande motor da economia do país e o grande 
responsável pelo superávit da balança comercial brasileira. Se o Brasil não 
tivesse essa contribuição do agronegócio, o país não teria o grande 
acúmulo 



 
 

de reservas que tem atualmente”. Tal afirmação é sustentada pela 
publicação 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em agosto de 2013, 
confirmando que aproximadamente metade do crescimento do país neste 
ano 
será oriunda do agronegócio. 

    
 

Tais declarações deixam transparecer que, por um bem maior da economia 

do país, o agronegócio está acima do direito dos índios de manterem suas terras 

sem produzir alguma atividade econômica. Está claro que os interesses dos povos 

indígenas e dos não índios foram e provavelmente sempre serão antagônicos. 

Enquanto os índios vêem a natureza como uma parte externa de si mesmos, os 

agropecuários e outros empresários vêem as terras como simples meio para chegar 

a um fim, que seja o de gerar lucro. 

É perceptível que políticas públicas foram criadas para tentar proteger os 

direitos indígenas quanto a posse de suas terras, porém, o que se vê na realidade é 

uma proteção falha em detrimento do desenvolvimento agropecuário.   

A questão dos conflitos também tem um problema geográfico que dificulta 

bastante a tomada de decisão sobre quem está certo ou errado por parte do Estado. 

Por ser um país de proporções gigantescas, por vezes, fica difícil mensurar onde 

começa e onde termina a propriedade de alguém, principalmente no meio rural, 

onde a maioria dos conflitos ocorrem.  

    
 

Primeiramente, cabe mencionar que os conflitos envolvendo as terras 
indígenas no Brasil não são fatos isolados, recentes ou desconexos entre si, 
embora as regiões onde eles ocorram guardem suas particularidades. 
Observa Benatti et al. (2015) que, na Amazônia, a questão da terra é 
marcada por: grave histórico de conflitos e violência no campo; altos índices 
de degradação ambiental; caos fundiário, onde o Poder Público federal e 
estadual não tem pleno conhecimento sobre quais terras são públicas, quais 
estão sob o domínio particular de forma regular, e quais representam a 
grilagem, isto é, quais terras públicas foram indevidamente apropriadas por 
particulares. ( BENATTI et al, 2015 apud BRAGATO E NETO, 2017) 

 
 

  

A falta de fiscalização por parte dos governos e punição falha que os 

agressores recebem fazem com que a certeza da impunidade se torne um incentivo 

para que os empresários façam o que bem entendem para obter mais terras e gerar 

mais lucros. A impunidade é um fato naturalizado no Brasil (Braga e Neto, 2017). 

  



 
 

 
A impunidade dos crimes cometidos contra indígenas e suas lideranças é 
um fato naturalizado no Brasil, não só por ser algo que ocorre há muito 
tempo, mas porque não se observa tendência de reversão (CIMI, 2014). A 
Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo publicou matéria 
jornalística que sintetiza a situação de impunidade de perpetradores e 
mandantes de assassinatos cometidos contra lideranças indígenas no 
contexto de conflitos fundiários no sul do Mato Grosso do Sul, 
demonstrando inclusive que se trata de um problema de longa data: “Os 
pistoleiros são os que mais incomodam, mesmo sendo apenas a ponta do 
iceberg: eles fazem o serviço sujo aqui e ali, botam os funcionários da Funai 
para correr. Vivem protegidos nas fazendas dos mandantes, com a certeza 
da impunidade” (AGÊNCIA DE REPORTAGEM DE JORNALISMO 
INVESTIGATIVO, 2015). 

 
 

Todos esses fatores foram formando um ciclo que, infelizmente, sempre 

termina com o direito cultural e físico dos índios sendo violado pelos não índios. 

 

 3.1. A visão econômica 

 

Antes de adentrar na visão do agronegócio quanto a utilização das terras, é 

válido definir o que é o agronegócio.  

Segundo Contini, et al, (2006, p.6), o agronegócio pode ser definido como: 

    
 

   O agronegócio deve ser entendido como a cadeia 
produtiva que envolve desde a fabricação de insumos, passando pela 
produção nos estabelecimentos agropecuários e pela transformação, até 
seu consumo. Essa cadeia incorpora todos os serviços de apoio: pesquisa e 
assistência técnica, processamento, transporte, comercialização, crédito, 
exportação, serviços portuários, distribuidores (dealers), bolsas, e o 
consumidor final. O valor agregado do complexo agroindustrial passa, 
obrigatoriamente, por cinco mercados: o de suprimentos, o de produção 
propriamente dita, processamento, distribuição e o do consumidor final, (...). 

 
 

O agronegócio brasileiro tem uma importância em escala mundial, visto que, 

o Brasil está entre os maiores exportadores, em diversos segmentos, de produtos 

agropecuários. Além de abastecer o mercado interno, tais exportações trazem para 

o Brasil importantes acordos comerciais com outros países. Já no início do século 

XXI é perceptível a dimensão do agronegócio na economia interna do país, como 

demonstra Contini, et al, (2006, p.10): 

 
 

Nos últimos anos, a comparação do crescimento entre setores mostra que o 
setor agropecuário tem sido superior aos setores de indústria e serviços. Na 



 
 

década de 1990, o crescimento do produto real da agropecuária foi de 
2,48%, enquanto a indústria cresceu 0,76% e serviços, 1,37%. Nessa 
década, o PIB cresceu em média 1,73% a.a., abaixo do produto da 
agropecuária. Nos primeiros anos desse novo milênio, o setor agropecuário 
vem tendo um desempenho ainda melhor do que na década de 1990. De 
2000 a 2004, esse setor cresceu, em média, a 4,64% a.a., enquanto o 
crescimento da economia foi de 2,66% (...) 

 
 

Observa-se um crescimento exponencial da força do agronegócio brasileiro, 

não somente no mercado interno, mas também no mercado externo. Ainda segundo 

Contini, et al, (2006, p.11), no período de 15 anos, as exportações de produtos 

agropecuários foram as maiores do país, veja: 

 
 

Um dos principais – e mais conhecidos – resultados do agronegócio do País 
tem sido em relação ao desempenho externo. São bem conhecidos os 
resultados na geração do saldo da Balança Comercial. Entre 1989 e 2004, 
as exportações do agronegócio praticamente triplicaram ao passar de US$ 
13,9 bilhões para US$ 39,0 bilhões. Em 1989, suas exportações 
representaram 40,4% das exportações totais do País e em 2004, foi mantido 
esse percentual. 

 
 

A importância econômica do agronegócio para o Brasil é uma situação 

permanente no tempo, visto que, até os dias atuais é possível ver, cada vez mais, 

desenvolvimento e crescimento na área. Partindo do pressuposto de que o 

crescimento do agronegócio tende a ser exponencial, se vê necessário a expansão 

das terras usadas para a produção.  

Ultrapassando as terras já utilizadas, para o fim de plantio ou pasto, os 

empresários utilizam-se das premissas de que quanto mais terras ocupadas para a 

agropecuária mais vantagens positivas surgirão para a sociedade, como por 

exemplo, a diminuição da fome, a geração de emprego, o desenvolvimento do país e 

a manutenção no mercado exterior. 

 

3.2. A visão ambientalista  

 

Para os ambientalistas o agronegócio é mascarado por um manto que 

esconde, do público geral, os lados ruins da iniciativa. É válido citar que o 

agronegócio como conhecemos hoje não é algo inovador e sim uma reinvenção de 

um modelo agropecuário capitalista (FERNANDES, 2004 apud CANUTO, 2004, p.2) 



 
 

que já dava indícios de uma continuidade da utilização da terra para o único fim 

lucrativo. 

Os ruralistas utilizam-se de muitos argumentos para poder justificar a 

necessidade de expansão latifundiária, porém, fica claro desde a colonização a 

intenção exploratória de certos grupos sociais e como essas ações foram e ainda 

são a base da violência social. Assim explana Silva (2018): 

 
 
A legitimação do latifúndio no Brasil é marcado por estratégias (i)legais e 
políticas que favoreceram economicamente as classes dominantes no meio 
agrário até os dias atuais. É também a base da violência social, 
desagregação, desaldeamento e superexploração das massas pobres 
trabalhadoras do campo, indígenas e negras do nosso país. 

 
 

Através do tempo, pós descoberta do Brasil, os índios foram expulsos de 

suas terras por diversos motivos, mas a maioria sempre foi ligada a questões 

econômicas, como demonstra Silva (2018): 

 
 

Na base dos conflitos de terra no Brasil está o interesse capitalista da 
burguesia agrária pela exploração da grande riqueza natural existente nas 
terras ainda ocupadas por indígenas e os limites da força política e 
econômica das diferentes modalidades de trabalhadores do campo, entre 
eles os povos originários. 

 
 

No período contemporâneo, os avanços relativos a agropecuária e a 

emergente necessidade de aumento da produção de alimentos em todo o mundo, 

fizeram com que mais uma vez os indígenas enfrentassem ataques externos. 

Cabral (2019, p.172) mostra dados relatados pela Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) que demonstram o aumento das mortes resultantes dos conflitos rurais: 

 
 

No primeiro ano do governo de extrema direita de Jair Bolsonaro, os dados 
da CPT 
apontam que 2019 foi mais um ano muito 
violento no campo, com registro de 32 assassinatos, 14% a mais em relação 
ao ano 
de 2018. Destacamos que em 2019, houve 
aumento no número de lideranças indígenas mortas em confitos no campo, 
o maior 
nos últimos 10 (dez) anos, sendo 7 lideranças indígenas assassinadas nos 
estados do 
Amapá (1), Amazonas ( 3) e Maranhão (3). 
 

 



 
 

Ainda segundo análises dos dados da CPT (2019), notasse que a maioria 

das mortes nos conflitos são de pessoas ligadas a lideranças dos trabalhadores 

rurais e indígenas, que buscavam incansavelmente a Reforma Agrária e que 

denunciavam irregularidades nas terras, como grilagem, garimpos, plantios e 

pastoreios ilegais. 

Ações governamentais têm grande relevância na forma como as questões 

agrárias são tratadas e é perceptível que no último governo houve um 

enfraquecimento das ações pró movimentos indígenas e um fortalecimento pró 

ruralistas, como demonstra Cabral (2019, p.173): 

 
 
Os assassinatos de lideranças indígenas se 
inserem no contexto de ataque generalizado 
promovido pelo Governo Bolsonaro contra 
Povos Indígenas, com o enfraquecimento 
dos órgãos de proteção e fiscalização indígena e ambiental, como a Funai e 
o Ibama, 
estímulo às atividades garimpeira, de mineração e ampliação das fronteiras 
agrícolas 
sobre as terras indígenas. 
 
 

Contudo os movimentos enfraquecedores do movimento indígena não 

partem somente do poder Executivo, na verdade, o movimento ruralista encontra 

mais força é no poder Legislativo, onde, historicamente desde sempre com a 

chamada bancada ruralista, surgiram projetos de leis que buscaram incentivar e 

fortalecer a exploração das terras mesmo que estivessem legalmente indisponíveis, 

como cita Guajajara (2019, p. 184): 

 
 

Ao mesmo tempo, no Congresso Nacional 
tramitam aceleradamente Projetos de Lei 
que buscam flexibilizar o licenciamento ambiental, com a finalidade de 
expandir o dito 
desenvolvimento para os territórios tradicionais, com isso abrindo-os para 
exploração 
agropecuária, minerária e energética, com 
pouca ou, até mesmo, nenhuma participação dos povos indígenas. 
 
 

Mesmo que a Constituição de 88 venha dotada de dispositivos que visam 

proteger a cultura, o modo de vida e o local onde vivem os índios, no caso as terras 

motivo de conflitos, de ataques externos, a influência de grupos econômicos nos 



 
 

poderes Executivo e Legislativo criaram mecanismos que driblaram as proteções 

constitucionais. 

 

 

 

  



 
 

4. Do projeto de emenda constitucional 215/2000 

  

Um dos projetos advindos da Câmara dos Deputados Federal que é 

considerado um retrocesso quanto aos direitos indígenas é o Projeto de Emenda 

Constitucional 215/2000, de autoria do Deputado Amir Morais Sá (PL/RR), que tem 

por objetivo a transferência de responsabilidade do Poder Executivo quanto às 

demarcações e titulações das terras indígenas e quilombolas para o Poder 

Legislativo. Com a proposta de emenda constitucional, o Legislativo busca ser o 

detentor de todas as decisões quanto à homologação das terras, ou seja, a 

competência exclusiva para aprovar a demarcação das terras indígenas e ratificar as 

demarcações já homologadas pelo Poder Executivo.  

Os povos indígenas têm o direito originário sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam assegurado Constituição Federal brasileira à luz do artigo 

231, in verbis: 

 
 

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. (PLANALTO, 2020) 
 
 

Cabe destacar que na atual legislatura (2018-2022), do total de 513 

Deputados, 245 (48%) representam a Frente Parlamentar Agropecuária, chamada 

também de “Bancada Ruralista”, que defende mega operações de mineração, 

agropecuária e hidrelétricas em terras protegidas. E mesmo que haja uma bancada 

no Congresso Nacional que visa proteger os direitos dos índios, não é o suficiente 

para garantir os interesses dos povos indígenas. 

Segundo Silva (2015, p. 504), o direito às terras está relacionado 

diretamente com as vidas dos povos indígenas e que negar tal direito retoma uma 

invisibilidade que ora a Constituição Federal de 1988 tentou acabar. 

 

4.1. Críticas e contradições da PEC 215/2000 

 

São diversas críticas e contradições que rodeiam a PEC 215/2000 e a 

maioria das irregularidades encontradas vêm do fato de a referida PEC ter sido 



 
 

proposta com o intuito principal de gerar lucro para os fazendeiros e não respeitar o 

direito de terceiros. 

Uma das críticas trazidas a respeito da PEC é o retrocesso quanto ao direito 

adquirido pelos povos indígenas pós Constituição de 1988, direito esse resguardado 

internamente pela Constituição e no âmbito externo por convenções e 

recomendações internacionais incorporadas pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

como por exemplo, a Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) que deu visibilidade mundial para os direitos dos povos indígenas e 

tradicionais. A Convenção acima citada trata o direito dos povos indígenas às terras 

da seguinte forma: 

 
 

Artigo 7o 
 1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas, próprias 
prioridades no que diz respeito 
ao processo de desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas 
vidas, crenças, instituições e bem-estar 
espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e 
de controlar, na medida do 
possível, o seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além 
disso, esses povos deverão 
participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e 
regional suscetíveis de afetá-los diretamente. (MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, 2004) 
 
 

Os tratados internacionais no âmbito jurídico brasileiro têm força de lei 

ordinária, ou seja, estão hierarquicamente no mesmo nível dos atos normativos 

primários, portanto, devem ser seguidas e respeitadas como tal. 

A PEC em questão viola os direitos dos povos originários de diferentes 

formas. Uma delas é a violação de um dos princípios fundamentais da Constituição 

de 88, o Princípio da dignidade da pessoa humana, que é definida por Sarlet (2007, 

p. 366) como: 

 
 
(...) a dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa 
humana, é irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que qualifica o 
ser humano como 
tal e dele não pode ser destacado, de tal sorte que não se pode cogitar a 
possibilidade de 
determinada pessoa ser titular de uma pretensão a que lhe seja concedida a 
dignidade. Esta, 



 
 

portanto, compreendida como qualidade integrante e, em princípio, 
irrenunciável da própria 
condição humana, pode (e deve) ser reconhecida, respeitada, promovida e 
protegida, (...) 

 
 

Sendo assim, utilizar as terras indígenas para outro fim, a não ser, o de 

criação e manutenção da cultura e até mesmo da própria vida indígena, é um ataque 

direito a pessoa do indígena, vez que, a cultura indígena vê nas terras em que vivem 

uma própria extensão do “ser indígena”. 

Portanto violar tais diretrizes e direitos relacionados aos povos indígenas é 

visto como inconstitucional, pois, por estarem alocadas na própria Constituição 

Federal de 1988 e em tratados internacionais em que o Brasil é signatário, não é 

possível criar leis que diminuam ou acabem com direitos trazidos pela própria Carta 

Magna. Como cita Batista et al (2016, p. 52): 

 
 

Ademais, ressaltam que o deslocamento de competência em matéria 
constitucional só pode ser feito para ampliar direitos e não para impor 
retrocessos, 
considerando que os Povos Indígenas e Comunidades Quilombolas do 
Brasil são 
verdadeiros sujeitos de direito, cidadãos e cidadãs, e como tais, devem ser 
respeitados 
em seus direitos e em sua integridade física, moral, cultural e histórica. 

 
 

Outro ponto criticado em relação a referida PEC é a falta de 

comunicatividade entre uma das partes interessadas, no caso os povos indígenas, e 

o legislador. No caso desde a criação do projeto e os seguintes desdobramentos 

estiveram em falta com a participação de representações indígenas. Certos 

dispositivos legais asseguram aos povos tradicionais o direito à consulta no que 

toque a questões que interfiram na sua vida. A Constituição Federal (1988), no art. 

231, parágrafo 3°, aborda o assunto de tal forma: 

 
 

Art. 231. (...) 
§ 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. 
 



 
 

 

Ao usar o termo “ouvidas as comunidades afetadas” o legislador traz como 

garantia o direito de consulta e participação por parte dos povos tradicionais quanto 

a possíveis atividades realizadas nos territórios (terras) ao qual têm direito. 

Reforçando tal direito a Convenção 169 da OIT (1989) estabelece a figura da 

consulta prévia, livre e informada ao índio em seu artigo 6°, in verbis: 

 
 

Artigo 6o 
 1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão: 
 a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, 
particularmente, através de 
suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas 
legislativas ou administrativas 
suscetíveis de afetá-los diretamente; 
 b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam 
participar livremente, pelo 
menos na mesma medida que outros setores da população e em todos os 
níveis, na adoção de decisões em 
instituições efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza 
responsáveis pelas políticas e 
programas que lhes sejam concernentes; 
 c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e 
iniciativas dos povos e, nos 
casos apropriados, fornecer os recursos necessários para esse fim. 
 2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser 
efetuadas com boa fé e de maneira 
apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e 
conseguir o consentimento acerca 
das medidas propostas 
 
 

O direito à consulta é um dispositivo assegurado tanto na legislação 

internacional quanto em legislação interna à luz da Constituição Federal, portanto, 

prezar pela sua aplicação de maneira eficiente no tocante a atividades que afetem 

diretamente as comunidades indígenas é, além de cumprir eficientemente o que 

sugere as leis, também uma manifestação clara de respeito as opiniões das 

comunidades afetadas e uma maneira de manter o diálogo com as comunidades dos 

povos tradicionais. 

A violação do Princípio da Separação dos Poderes, somada a violação dos 

direitos dos povos indígenas constitucionalmente garantidos, é mais uma tese que 

baseia as acusações de inconstitucionalidade da PEC 215/2000. O Princípio da 

Separação dos Poderes é um princípio trazido pela Constituição Federal de 1988 em 

seu artigo 2° e tem por finalidade a independência e harmonicidade entre os 



 
 

Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo. O texto constitucional traz ainda todas as 

funções e competências inerentes a cada Poder. 

A PEC 215/2000 tem, principalmente, a intenção de transferir do Poder 

Executivo para o Legislativo a competência de demarcar e homologar as terras 

indígenas, porém a demarcação da qual fala o art. 231 da Constituição é um ato 

meramente administrativo, visto que, o direito dos povos indígenas as terras que 

tradicionalmente ocupam é um direito originário e não depende de aprovação, mas 

sim de simples reconhecimento por parte do Estado, sendo assim, tal competência é 

inerente ao Poder Executivo e caso aprovada a PEC estaria interferindo na 

harmonia almejada pela Constituição de 88. 

Ademais, como já demonstrado, a bancada ruralista, por ser quase a maioria 

dos parlamentares, possui forte influência no Congresso Nacional, com isso, caso 

aprovada a PEC 215, como consequência, as demarcações e homologações de 

terras indígenas estariam submetidas aos interesses de ocasião dos parlamentares, 

que no atual cenário são beneficiar as causas em pró do agronegócio em detrimento 

dos direitos dos povos indígenas.  

Essa problemática em torno de interesses não ocorre atualmente enquanto a 

competência está com o Poder Executivo, uma vez que, o instituto titular do poder 

de demarcar e titular as terras indígenas é a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 

fundação essa que foi criada com o único intuito de defender e garantir o 

cumprimento dos direitos dos povos originários. 

 

  



 
 

5. Considerações finais 

 

Desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais, os povos indígenas 

enfrentam dificuldades para conseguir manter viva suas culturas e o seu modo de 

vida. Eles nunca viram o respeito mínimo por parte dos não-índios, mas sim o total 

descaso a sua cultura, sua religião e suas terras. A história demonstra que ser índio 

é uma tarefa difícil e que é necessário passar por diversos agentes nocivos para 

sobreviver, tais quais: os grandes fazendeiros, a população civil, o Estado e os 

grandes empresários. 

As manifestações e reivindicações dos povos indígenas nas últimas décadas 

fizeram com que os Estados em todo o mundo mudassem suas visões em relação a 

essas comunidades, elaborando assim, leis que protegem os direitos dos indígenas. 

No Brasil a promulgação da Constituição Federal de 88 trouxe inovações nunca 

vistas no ordenamento jurídico brasileiro, como o respeito a sua cultura, o princípio 

da igualdade e não-discriminação e, sobretudo, o direito à terra.  

Apesar disso, verifica-se que os povos indígenas não desfrutam dessa 

garantias trazidas por tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, e pela 

Constituição. Mas pelo contrário, existem projetos que pretendem alterar a legislação 

e diminuir e/ou cercear os direitos ora garantidos. A luz disso, foi criada a Proposta 

de Emenda à Constituição 215/2000, que pretende transferir do Poder Executivo 

para o Congresso Nacional a competência quanto a demarcação e homologação 

das terras indígenas, além de, ratificar as terras já homologadas, sem que haja a 

devida consulta e diálogo com os povos tradicionais, além, da pretensão de alterar 

terras já homologadas, o que fere os direitos constitucionalmente e 

internacionalmente, por meio de tratados, garantidos aos povos indígenas. 

É perceptível que nos últimos tempos os avanços no agronegócio colocaram 

as terras indígenas em foco, devido aos grandes recursos naturais que nelas se 

encontram e a necessidade de expansão por parte do plantio, pastoreio e outras 

formas de exploração do solo. Neste cenário, percebe-se a tentativa de imposição 

dos interesses econômicos em detrimento dos direitos dos povos indígenas e até 

mesmo risco a sua sobrevivência, uma vez que, a terra é parte indispensável no 

modo de vida indígena.   



 
 

Faz-se assim, necessário que o Estado brasileiro torne prático os direitos 

constitucionalmente e internacionalmente garantidos, criando medidas protetivas e 

fiscalizadoras consonantes com a Constituição Federal, tornando efetivo os direitos 

à autodeterminação, a manutenção da cultura e o direito originário às terras, que vai 

além da posse de um bem material, tradicionalmente ocupadas pelos povos 

originários.  
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