
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: AS DEMARCAÇÕES CONSTITUCIONAIS DAS TERRAS INDÍGENAS E A PRESERVAÇÃO DO  
MEIO AMBIENTE.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAFIBEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ISABELA NATANI FERREIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ADRIANA GALVÃO MOURA ABÍLIOORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): SELMA FERNANDA PEREIRACOLABORADOR(ES): 



Resumo: De acordo com a Constituição Federal de 1988, entre os bens da união, 

estão as terras ocupadas pelos silvícolas. Ainda, enfatiza-se no Art. 231 da Carta 

Maior que “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.” Conquanto, atualmente no Brasil, a inércia da União nas demarcações 

indígenas expõe esse direito constitucional em risco devido aos conflitos territoriais 

entre os indígenas e os agricultores.  

Na realidade factual brasileira, as consequências dessas desavenças se resumem 

na morte de lideranças indígenas e de uma vida sem a aplicabilidade do princípio da 

dignidade da pessoa humana, que é fundamento do Estado Democrático de Direito. 

Após ser apreciada a Proposta de Emenda à Constituição 215, que requer a 

transferência da competência do executivo para o legislativo, para criar e revisar a 

validade de terras indígenas fica demonstrado à importância das demarcações pelo 

fato da proposta de emenda à constituição ser contrária à estabilidade e revisão das 

terras indígenas.  

Consoante a decisão do Supremo Tribunal Federal que demarcou a terra indígena 

Raposa Serra do Sol, em 2009 na PET 3388, diante de uma divergência 

constitucional é preciso usufruir do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 

Todavia, pode-se observar que o interesse dos índios não é somente econômico, 

visto que as suas terras estão entre as mais bem preservadas do nosso país. Desse 

modo, as demarcações desse território, além de proporcionarem o justo respeito aos 

direitos indígenas, acarretará a preservação do meio ambiente. Faz-se, portanto, 

necessária demarcação das terras indígenas e a aplicação de políticas públicas 

executáveis para as diversas tribos existentes para o etnodesenvolvimento.   

 

Introdução: Os povos indígenas possuem um passado desfavorável a eles, com a 

presença de, tendo como exemplo, situações escravocratas e o genocídio. Contudo, 

na época atual ainda há a necessidade de lutarem pela efetividade de seus direitos. 

Entre várias tentativas de eliminar os direitos constitucionais dos silvícolas está a 

Proposta de Emenda à Constituição 215 que "acrescenta o inciso XVIII ao art. 49; 

modifica o § 4º e acrescenta o § 8º ambos no art. 231, da Constituição Federal". 

Conquanto, deve-se observar que para os povos indígenas, a terra não é usufruída 

somente com interesse econômicos. Para ter uma vida digna, faz-se necessário 

desfrutar de suas terras, afim de “garantir aos índios e comunidades indígenas, nos 

termos da Constituição, a posse permanente das terras que habitam”, como expõe o 

Art. 2°, inciso IX do Estatuto do índio, “reconhecendo-lhes o direito ao usufruto 

exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes”.  

Objetivo: O presente trabalho possui como objetivo demonstrar a real necessidade 

da demarcação das terras indígenas a fim de garantir a respeitabilidade com 

princípios fundamentais do ser humano como, por exemplo, a dignidade da pessoa 

humana (Art. 1°, III da Constituição Federal de 1988). No mesmo sentido são os 

artigos 15 e 16 da Convenção número 169 sobre os povos indígenas e tribais e 



Resolução referente à ação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) ao 

expor que “os povos interessados não deverão ser retirados das terras que ocupam”  

e ao ressaltar que: 

Quando a retirada e o reassentamento desses povos forem 

considerados necessários como uma medida excepcional, eles só serão 

realizados com seu livre consentimento e conhecimento. Não sendo 

possível obter seu consentimento, essa transferência só será realizada após 

a conclusão dos procedimentos adequados previstos na lei nacional, 

inclusive após consultas públicas, conforme o caso, nas quais os povos 

interessados tenham oportunidades de ser efetivamente representados (Art. 

16 da Convenção n° 169 da OIT). 

Observa-se como intuito do trabalho, ante o exposto acima, o dever de resguardar o 

direito dos povos indígenas a permanecerem nas terras habitualmente ocupadas por 

eles, demarcando e homologando seu respectivo território.  

Metodologia: Utiliza-se como método para a elaboração do presente trabalho a 

pesquisa bibliográfica, legislativa e jurisprudencial. Desse modo, sustenta-se em 

doutrinas conceituadas sobre o Direito Constitucional, bem como decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, a obra também se fundamenta 

em propostas de emenda à constituição, na Lei N° 6.001, de 19 de Dezembro de 

1973 que dispõe sobre o Estatuto do Índio e a Convenção número 169 sobre os 

povos indígenas e tribais e Resolução referente à ação da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT).  

 

Desenvolvimento: No que tange os povos indígenas, depois da apreciação da 

Proposta de Emenda à Constituição 215, a qual “inclui dentre as competências 

exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de demarcação das terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já 

homologadas [...]”, as terras indígenas ameaçadas, ficam em situação mais 

alarmante. A realidade factual com os índios brasileiros é perversa, a indignidade 

que vive os aborígenes é facilmente ilustrada pela situação que se encontrava a 

tribo Guarani-Kaiowá quando conduziu uma carta para o governo e à Justiça 

Federal, requerendo que ao invés da ordem de despejo decretada pela Justiça de 

Naviraí (MS), fosse deliberada a “dizimação e extinção total” de sua tribo, 

requerendo o envio de “vários tratores para cavar um grande buraco para jogar e 

enterrar” os seus corpos. Ao terem suas terras “ocupadas por fazendeiros e vigiadas 

por pistoleiros”, manifestaram-se através de referida carta, uma vez que o território 

para os povos indígenas possui valor fundamental para o desenvolvimento dos 

mesmos como pessoas, de modo a usufruírem de uma vida digna com respeito. 

 

Resultados preliminares: 

“[...] Quem me dera, ao menos uma vez, 

Como a mais bela tribo, dos mais belos índios, 



Não ser atacado por ser inocente[...]”  

– Índios, Renato Russo. 

 

O Constituinte comprometeu-se com os povos indígenas, assumindo o compromisso 

de resguardar os direitos dos índios, bem como demarcar o território 

tradicionalmente ocupados por eles. Porém, conclui-se que a Proposta de Emenda à 

Constituição 215 ameaça o que foi convencionado. Observa-se que as terras dos 

aborígenes estão entre as terras mais preservadas do Brasil, por isso, enfatiza-se a 

realidade de que os povos indígenas almejam a demarcação não com interesses 

somente econômicos.  

A referida Proposta de Emenda à Constituição faz com que a demarcação das terras 

indígenas permaneça nas mãos dos ruralistas, uma vez que o Congresso Nacional 

possui interesses políticos determinados. Ante o exposto, observa-se como 

resultados preliminares que a demarcação das terras indígenas é o melhor para a 

proteção dos direitos constitucionais dos mesmos, impedindo a existência dos 

retrocessos a tais direitos demarcatórios. Valorizando, desde modo, os direitos já 

garantidos pela Constituição Federal de 1988, além de valorizar o ambiente mais 

preservado do nosso país. Por fim, faz-se necessário a criação e a aplicação de 

políticas públicas para as diversas tribos existentes, almejando-se o 

etnodesenvolvimento.   
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