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O grande problema é que diversas decisões dos tribunais, ora vêm tratando os 

indígenas, de qualquer uma dessas nações, como incapazes ou relativamente incapazes, ora 

como sujeitos de direitos plenos e responsabilidade, enfim, você fica num meio termo, no 

caminho. 

Cesar de Souza Lima, juiz no Mato Grosso do Sul (Moreira 2014: 216) 

 

Quiero hablarles del más importante de nuestros derechos, que queremos que se 

reconozca y que se respete: el derecho a nuestro derecho, algo tan sencillo, por lo que se ve, 

de decirse y tan difícil, por lo visto, de entenderse. (…) No hemos logrado encontrar 

abogados que se formen en una cultura de respeto al otro. Parece que todos están hechos con 

el mismo patrón: de un lado dicen que sólo puede ser de otro modo, que así es en todas 

partes, que de otro modo sería regresar al salvajismo, a la barbarie; hablan muy satisfechos 

del imperio de la ley, sin darse cuenta de que así están confesando de qué se trata realmente 

cuando se pretende imponer una sola ley. 

Declaração de membro da etnia triqui de San Andrés Chicahuaxtla, México, na 

Consulta Nacional sobre Direitos e Participação Indígena de 1996 (Sandoval 1996: 34 apud 

Clavero 2000: 230-231)



 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é saber se o direito indigenista, como denominarei o direito estatal 

que diz respeito aos povos indígenas, reconhece a legitimidade do direito indígena, como 

denominarei o direito produzido pelos povos indígenas, nas experiências colombiana, 

boliviana e brasileira. A escolha da Bolívia se justifica pelo fato de as Constituições recentes 

deste país e do Equador serem consideradas um novo marco do constitucionalismo pluralista 

ao refundarem suas ordens buscando superar a ausência indígena constituinte. Já a Colômbia 

se destaca entre os países que, sob a influência recente do Convênio 169, incorporaram 

expressamente o pluralismo jurídico em suas Constituições. A jurisprudência produzida pela 

Corte Constitucional do país a respeito do direito indígena é considerada exemplar e 

inspiradora dos desenvolvimentos mais recentes na Bolívia. O trabalho está voltado para dois 

aspectos do tema: a autonomia jurisdicional, ou a capacidade para julgar conflitos conforme 

as normas e procedimentos próprios, e os mecanismos de controle de tais decisões. A 

metodologia do trabalho abrange revisão bibliográfica, seleção e análise documental de 

decisões judiciais e textos legais. Argumento que a acomodação de autonomias políticas e 

ordens jurídicas de diferentes culturas depende da criação de meta-instituições e metarregras 

que solucionem conflitos e promovam a coordenação entre os direitos, permitindo que os 

grupos se relacionem de maneira equitativa, controlem a dinâmica de suas identidades 

culturais e se sintam parte de uma mesma comunidade política. A prática das instituições 

brasileiras, no entanto, está muito mais voltada a aplicar o direito estatal aos índios do que a 

exercer controle sobre o direito indígena, o que indica que o paradigma da assimilação 

prevalece sobre eventuais concepções multiculturais de Estado e sociedade, ainda que o 

direito legislado apresente regras que reconhecem o pluralismo jurídico. Em outras palavras, 

as instituições estatais enxergam os indígenas como pessoas que percorrem o caminho da 

incapacidade jurídica à capacidade plena à medida em que se familiarizam com a cultura 

dominante, e não como pessoas que podem transitar entre diferentes ordens jurídicas. Por 

outro lado, a experiência recente de países latino-americanos que se abriram ao pluralismo 

jurídico mostra um caminho difícil e repleto de questões em aberto. As que mais se destacam 

são a possibilidade de violações de direitos humanos por autoridades indígenas e a tensão 

entre centralização política e autonomia política. Em relação ao primeiro caso, o aspecto 

crucial é saber quem deve julgar as violações e sob quais critérios, além de evitar decisões 

culturalmente enviesadas. Já o segundo caso depende da superação de traços autoritários 

relacionados ao governo central e da predominância das estruturas estatais já consolidadas, 

tanto no nível central quanto no nível local, sobre as instituições mantidas pelos povos 

indígenas. Ainda há um descompasso entre o discurso constitucional de igualdade entre as 

ordens jurídicas e a prática de subordinação das ordens indígenas às instâncias estatais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: direito indígena; direito indigenista; pluralismo jurídico; autonomia 

política; multiculturalismo. 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to inquire whether state law on indigenous affairs recognizes 

indigenous legal practices based on the legal experiences of Colombia, Bolivia and Brazil. 

Bolivia is studied because its recent Constitution is considered a turning point on 

constitutionalism and pluralism by aiming to overcome the absence of indigenous 

contributions to state-building. In addition, Colombian legal experience stands out among 

countries that explicitly incorporated legal pluralism into its Constitutions, influenced by 

Covenant 169 of International Labor Organization. The Colombian Constitutional Court’s 

case law on indigenous law is considered a model and an inspiration for recent developments 

in Bolivia. The dissertation focuses in two areas: jurisdictional autonomy, or the ability to 

solve conflicts based on their own norms and procedures, and control mechanisms for those 

decisions. The methodology consists on literature review and documental analysis of judicial 

rulings and legal texts. I argue that the accommodation of political autonomies and legal 

practices of different cultures depends on the creation of meta-institutions and meta-rules to 

solve conflicts and promote coordination between legal orders, allowing cultural groups to 

interact equally, control the dynamics of their cultural identities and feel part of the same 

political community. The practice of Brazilian institutions, however, is much more focused on 

applying state law to Indians than to control indigenous law, which suggests that the 

assimilation paradigm prevails over multicultural conceptions of state and society, even when 

legal texts do have rules about legal pluralism. In other words, state institutions see Indians as 

people who become legally able as they familiarize with dominant culture, and not as people 

who can transit between different legal orders. Other Latin American experiences on legal 

pluralism show a hard path, full of open questions. The most pressing are the possibility of 

human rights violations by indigenous authorities and the tension between political 

centralization and political autonomy. The crucial aspect of the first problem is who is 

supposed to judge violations and under which criteria, in order to avoid culturally biased 

decisions. The second problem depends on overcoming authoritarian traits on central 

governments and the predominance of already consolidated state structures over indigenous 

institutions. There remains a mismatch between a constitutional discourse of equality between 

legal orders and a practice of subordination of indigenous institutions to state institutions. 

 

KEYWORDS: indigenous law; state law on indigenous issues; legal pluralism; political 

autonomy; multiculturalism. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é saber se e como o direito indigenista, como 

denominarei o direito estatal que diz respeito aos povos indígenas, reconhece a legitimidade 

do direito indígena, como denominarei o direito produzido pelos povos indígenas, nas 

experiências constitucionais colombiana, boliviana e brasileira. O trabalho está voltado para 

dois aspectos do tema: a autonomia jurisdicional, ou a capacidade para julgar conflitos 

conforme as normas e procedimentos próprios, e os mecanismos de controle do exercício da 

autonomia pelos povos indígenas. 

Foram selecionados os direitos indigenistas da Colômbia e da Bolívia. A escolha 

da Bolívia se justifica pelo fato de as Constituições recentes deste país e do Equador serem 

consideradas um novo marco do constitucionalismo pluralista ao refundarem suas ordens 

buscando superar a ausência indígena constituinte. Já a Colômbia se destaca entre os países 

que, sob a influência recente do Convênio 169, incorporaram expressamente o pluralismo 

jurídico em suas Constituições. A jurisprudência produzida pela Corte Constitucional do país 

a respeito do direito e da autonomia política é considerada por ativistas como exemplar 

(Bonilla 2006: 25) e inspiradora dos desenvolvimentos mais recentes na Bolívia e no 

Equador. 

A pergunta de pesquisa deste trabalho pressupõe dois argumentos: a igualdade 

entre culturas e a autodeterminação dos povos. Procuro desenvolver o primeiro argumento 

apresentando uma concepção de multiculturalismo baseada na literatura de filosofia política 

sobre multiculturalismo e de história do direito indigenista na América Latina. A presença de 

diferentes “culturas sociais”
1
 em um mesmo território levanta questões de justiça relacionadas 

à igualdade entre culturas. A principal delas é a de que o Estado e o Direito modernos tendem 

a privilegiar uma cultura em detrimento de outras, o que viola o próprio compromisso do 

Estado moderno em tratar igualmente todos os seus cidadãos (Kymlicka 1995). Além disso, a 

centralidade da lei como fonte do direito significou, para os povos indígenas, a negação de 

suas instituições e normas jurídicas, subordinando-os a um Estado e a um direito alheios a 

suas práticas culturais (Clavero 1997). O argumento multicultural, entretanto, é limitado por 

não conseguir desvincular a autonomia política da diferença cultural. Sua interpretação em 

                                                 
1
 Tradução imprecisa do termo societal cultures, que corresponde à ideia de uma “comunidade intergeracional, 

mais ou menos institucionalmente completa, ocupante de um território determinado ou uma terra natal e que 

compartilha uma linguagem e história distintas.” (Kymlicka 1995:18, tradução minha) 
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situações concretas acaba por promover uma visão tradicionalista da cultura, segundo a qual o 

grau de autonomia é proporcional ao grau de “pureza” ou “preservação” da cultura (Bonilla 

2006; Duthu 2013). 

O argumento da autodeterminação dos povos encontra fundamento no direito 

internacional e em concepções de soberania indígena. A colonização e o desenvolvimento dos 

Estados nacionais nas Américas perpetraram injustiças históricas contra os povos indígenas, 

ocupantes originais daqueles territórios. Estes foram destituídos de seus territórios e 

submetidos sem participação ou consentimento às autoridades coloniais e aos Estados 

independentes, que por sua vez promoveram medidas assimilacionistas, que incluíram a 

eliminação pura e simples, a celebração de tratados e posterior rompimento unilateral, até 

políticas paternalistas, exemplificadas aqui pelo tratamento jurídico dos indígenas como 

incapazes, atingindo a maioridade somente quando fossem considerados assimilados.  

Os povos indígenas, entretanto, resistiram a todas estas medidas e obtiveram 

importantes conquistas políticas a partir do final dos anos 1980. A partir deste momento, o 

direito internacional e o direito constitucional de diversos países procuraram romper com o 

modelo assimilacionista e monocultural de Estado e Direito, ou seja, os Estados abandonaram 

a ideia de que cedo ou tarde os indígenas seriam assimilados à cultura dominante. No plano 

do Direito, o marco inicial é a Convenção 169 da OIT (1989), que influenciou reformas 

constitucionais e novas constituições na América Latina. A literatura menciona três ciclos de 

reformas constitucionais multiculturalistas (Yrigoyen Fajardo 2009: 25-30). O primeiro 

reconhece o caráter multicultural da sociedade, o segundo reconhece a jurisdição indígena e o 

terceiro refunda a Constituição a partir do reconhecimento de uma sociedade formada por 

diferentes povos exercendo seu direito à livre determinação. O terceiro ciclo é informado por 

um novo desenvolvimento do direito internacional: a Declaração de Direitos dos Povos 

Indígenas de 2007 (DDPI), que declara o direito dos povos indígenas à autodeterminação. 

As reformas constitucionais indigenistas abordam três grandes temas: 

autogoverno e jurisdição própria, mecanismos de participação indígena na comunidade 

política nacional e políticas públicas interculturais. Os trabalhos jurídicos brasileiros mais 

recentes tendem a enfatizar o tema das políticas públicas e, em relação aos dois primeiros 

temas, a questão da autonomia e da participação indígena na gestão de recursos naturais nos 

territórios que ocupam, além da demarcação desses territórios. Outra característica comum é o 

enfoque na experiência brasileira, com a exceção do trabalho de Lacerda (2014) sobre as 

experiências brasileira, boliviana e equatoriana e de coletâneas de artigos de autores de 

diferentes países (Verdum 2009, Rojas Garzon 2009). 
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Albuquerque (2003) propõe a promoção do autogoverno através de um modelo de 

ensino jurídico voltado para as comunidades indígenas. Lacerda (2007) identifica no instituto 

da tutela e em sua aplicação judicial e administrativa um obstáculo para o reconhecimento do 

indígena enquanto sujeito de direito, pois o submete ao direito estatal e elimina espaços de 

autogoverno e desenvolvimento do direito costumeiro. O trabalho apresenta uma reconstrução 

histórica da aplicação da tutela aos povos indígenas desde o início das conquistas espanholas, 

o debate na Constituinte de 1986-1988 sobre a capacidade civil do indígena e um diagnóstico 

da aplicação contemporânea do instituto, baseada na revisão da doutrina civilista nacional, na 

jurisprudência, na atuação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e na tramitação de 

projetos de lei. A autora argumenta que, embora a Constituição de 1988 tenha rompido com o 

paradigma de assimilação que até então orientava a política indigenista brasileira, predomina 

o tratamento do indígena como incapaz até que se demonstre familiarizado com a cultura 

dominante. 

Anjos Filho (2008) argumenta que o direito constitucional brasileiro, combinado 

com o direito internacional incorporado ao ordenamento, prevê o direito ao desenvolvimento 

dos povos indígenas. Esse direito tem dimensões coletivas e individuais e abrange a 

autodeterminação, a manutenção da própria cultura, o processo próprio de desenvolvimento, o 

território e a utilização dos recursos naturais, a participação, a melhoria das condições 

econômicas e sociais, a saúde, a educação, a subsistência, o trabalho, a obtenção de renda e a 

cooperação internacional. Os elementos relacionados a serviços públicos e direitos sociais 

devem ser garantidos pelo Estado levando em consideração a realidade e a cultura das 

comunidades indígenas. O direito à participação inclui os direitos políticos garantidos a todos 

os brasileiros, o instituto da consulta prévia e normas infraconstitucionais que preveem a 

participação indígena na elaboração de políticas de saúde, educação e gestão de recursos 

naturais. A autodeterminação e a manutenção da própria cultura consistem no reconhecimento 

formal das instituições tradicionais que regulam a organização social e os conflitos internos 

aos povos indígenas. 

Villares (2013) diagnostica a política indigenista brasileira na primeira década do 

século XXI, abrangendo as políticas públicas de saúde e educação, a demarcação de terras e a 

gestão dos recursos naturais nas terras demarcadas. Com base na análise de textos legais, 

decisões judiciais e outras fontes, como notícias em jornais e revistas, o autor argumenta que 

há resistência ao avanço dos direitos indígenas em todos os setores do Estado e em todos os 

níveis da federação. No caso da demarcação de terras, o reconhecimento não ocorreu de 

maneira uniforme e as demarcações em andamento encontram obstáculos em decisões 
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judiciais, na oposição política dos produtores rurais e na pauta desenvolvimentista do governo 

federal e de governos locais interessados na exploração de recursos naturais e na construção 

de grandes obras de infraestrutura. As políticas de educação são conduzidas por estados e 

municípios, cujos governos locais são liderados por uma elite ligada a setores colonizadores e 

predadores dos povos indígenas. Além disso, há carência de recursos para a infra-estrutura 

escolar e qualificação de docentes. O resultado de todos esses fatores é a ausência de uma 

educação verdadeiramente intercultural. As políticas de saúde são consideradas avançadas em 

sua normatização, pois levam em consideração a gestão territorial, o meio ambiente, a 

alimentação, o saneamento básico e a participação dos próprios indígenas, inclusive prevendo 

a possibilidade de agentes indígenas de saúde. O serviço público, no entanto, “deixa a 

desejar”. 

Já o trabalho de Moreira (2014) aborda como o Judiciário lida com os povos 

indígenas, combinando uma pesquisa jurisprudencial com entrevistas com atores relevantes 

(juízes, advogados, membros da FUNAI, líderes indígenas) no cone sul do estado do Mato 

Grosso do Sul. A autora conclui que o judiciário do estado não utiliza serviços de tradução ou 

perícias antropológicas para lidar com processos envolvendo indígenas, e os próprios juízes 

entrevistados não veem necessidade disso. Para a autora, o caráter incompleto e aberto da 

interpretação dos direitos indígenas na Constituição de 1988 e a manutenção de uma 

mentalidade assimilacionista entre os magistrados impede a renovação das relações entre 

povos indígenas e Poder Judiciário. 

Por fim, Lacerda (2014) procura identificar os elementos do Estado Plurinacional 

nos processos constituintes de Bolívia e Equador e na trajetória histórica da mobilização dos 

povos indígenas de ambos os países, reconstruídos através de análise documental, revisão 

bibliográfica e levantamento de notícias. A autora argumenta que a plurinacionalidade não é 

“o simples reconhecimento do fato do caráter etnicamente diverso e culturalmente plural da 

sociedade, mas a ideia de que o Estado possa ser reconstruído, refundado a partir de tais 

elementos, num novo modelo de organização estatal que, rompendo com a sua matriz colonial 

eurocêntrica, seja fruto da construção intercultural crítica dos sujeitos coletivos 

compromissados com relações jurídico-políticas de reciprocidade e horizontalidade”. A 

própria noção de nacionalidade foi apropriada e ressignificada pelos povos indígenas de 

ambos os países, de modo a conduzir não à secessão, mas a uma “tentativa de dar sentido e 

coesão a um Estado marcado pela diversidade étnico-cultural”. Este cenário é comparado com 

o brasileiro, que segundo a autora é culturalmente diverso o suficiente para servir de base a 

um Estado Plurinacional, mas a persistência da mentalidade tutelar e assistencial nas relações 
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entre Estados e povos indígenas no Brasil se soma a uma trajetória de isolamento geográfico e 

político desses povos para impedir qualquer projeto de plurinacionalidade.  

Com o fim de dialogar e contribuir com estes trabalhos e promover uma reflexão 

sobre o direito brasileiro, este trabalho aborda a autonomia jurisdicional indígena e os 

mecanismos de controle dessa autonomia sob uma perspectiva comparada. Foram escolhidas 

as experiências da Colômbia, cuja Corte Constitucional desenvolveu critérios de solução de 

conflitos entre jurisdições e é classificada como pertencente ao segundo ciclo de reformas 

constitucionais (Bonilla 2006, Bacca 2010, Sanchez Botero e Jaramillo 2009) e a Bolívia, que 

se declarou um Estado Plurinacional e cujo Tribunal Constitucional reserva para indígenas 

dois assentos, classificada como pertencente ao terceiro ciclo de reformas (Schilling-Vacaflor 

e Kuppe 2012, Lacerda 2014)
2
. 

A expressão “direito ao próprio direito” procura ilustrar o quanto estas reformas 

constitucionais são resultado da mobilização política indígena e da negociação de espaços de 

autonomia com os Estados nacionais. Para definir os termos de sua convivência com a 

sociedade majoritária e recuperar algum controle sobre suas organizações socioculturais, os 

indígenas, com o apoio de entidades da sociedade civil, se apropriaram de termos tipicamente 

“ocidentais” como direito, jurisdição, soberania, autonomia política, autodeterminação e 

nacionalidade. 

O trabalho está dividido em três partes além desta introdução e da conclusão. O 

segundo capítulo discute as concepções de multiculturalismo e autodeterminação e os 

conceitos de pluralismo jurídico e autonomia política. Argumento que um Estado monista em 

territórios com a presença de povos indígenas é incompatível com uma concepção de justiça 

que defenda a igualdade entre culturas e a possibilidade de que uma minoria promova sua 

própria cultura através de instituições como o governo, o direito e a educação pública. No 

entanto, a acomodação de autonomias políticas e ordens jurídicas de diferentes culturas 

depende da criação de meta-instituições e metarregras que solucionem conflitos que 

promovam a coordenação entre os direitos, permitindo que os grupos se relacionem de 

maneira equitativa, controlem a dinâmica de suas identidades culturais e se sintam parte de 

uma mesma comunidade política. 

                                                 
2
 A questão dos ciclos de reformas constitucionais indigenistas está inserida em um debate mais amplo sobre o 

constitucionalismo latino-americano, em especial a questão de sua originalidade e dos problemas comuns 

enfrentados. Não é possível enfrentar tais questões neste trabalho em razão do recorte temático, que se concentra 

em um aspecto da questão indígena. Para um panorama dos problemas comuns enfrentados pelo 

constitucionalismo na América Latina, ver Uprimny 2011; para a questão da originalidade, ver Gargarella 2015 e 

Bercovici 2013. 
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O terceiro capítulo repassa aspectos-chave das experiências latino-americanas de 

reconhecimento do direito indígena. Procuro construir tipos ideais, ou modelos de autonomia, 

a partir do direito de cada país, com a mediação da literatura existente. Dois modelos são 

abordados no capítulo: o colombiano e o boliviano. O método adotado consiste em identificar 

nas principais fontes de direito dos dois países (texto constitucional, leis, decisões da Corte 

Constitucional colombiana e do Tribunal Constitucional Plurinacional) as estratégias 

utilizadas para lidar com a demanda indígena por autonomia jurisdicional (Ackerman 1997: 

794)
3
 e descrevê-las, de modo a enriquecer o conceito de autonomia política apresentado no 

segundo capítulo. Em outras palavras, o objetivo deste capítulo é contribuir com a formação 

de conceitos através da descrição de múltiplos casos (Hirschl 2005: 129). Afirmações 

relacionadas ao desempenho dessas estratégias na prática serão baseadas na literatura 

relacionada de direito constitucional, antropologia do direito e ciência política. 

O modelo colombiano de autonomia política tem base na Constituição colombiana 

e na jurisprudência de sua Corte Constitucional. A Constituição prevê expressamente que os 

povos indígenas podem exercer funções jurisdicionais de acordo com suas próprias normas e 

procedimentos, mas não prevê quais matérias estes povos podem regular e julgar. Coube à 

Corte Colombiana elaborar critérios materiais ao julgar casos em que decisões de autoridades 

indígenas foram questionadas na justiça ordinária ou medidas estatais foram questionadas 

pelos povos indígenas. As principais linhas jurisprudenciais elaboradas pela Corte definiram 

como regra que “a maior conservação dos usos e costumes, maior autonomia”, o que revela 

uma visão tradicionalista e, portanto, problemática do multiculturalismo. Ainda assim, a 

prática da Corte colombiana é considerada exemplar na América Latina por gerar resultados 

práticos majoritariamente positivos, isto é, permitir aos indígenas exercer a própria jurisdição 

segundo suas próprias regras. 

Já o modelo plurinacional de autonomia política procura ir além do modelo 

colombiano ao buscar uma Constituição que seja um pacto entre povos no exercício do direito 

à autodeterminação. Ambos os países também procuram definir, através da legislação 

infraconstitucional, regras de coordenação e solução de conflitos entre a jurisdição indígena e 

a jurisdição ordinária. A legislação boliviana é duramente criticada por contrariar a previsão 

constitucional de igualdade hierárquica entre as justiças ao definir critérios muito restritos 

para as competências materiais, territoriais e pessoais da jurisdição indígena. Além disso, a 

excessiva burocratização dos procedimentos de conversão de territórios em territórios 

                                                 
3
 O trabalho de Ackerman está voltado para a comparação de cortes constitucionais. 
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autonômicos indígenas, aliada a traços autoritários e centralistas por parte do governo 

nacional, mostra que a tarefa de refundação do Estado seguirá enfrentando obstáculos para 

além da Constituinte. 

A última seção do capítulo discute um problema recorrente nas experiências de 

reconhecimento do pluralismo jurídico: o controle sobre as decisões das autoridades 

indígenas. Reconhecer autonomia política aos povos indígenas é reconhecer sua capacidade 

de exercer funções de Estado. E, assim como nos Estados modernos, o poder associado a tais 

funções pode ser exercido de modo abusivo ou arbitrário, violando direitos. Colocam-se, 

portanto, as questões de quem deve exercer este controle, como e sob quais critérios. No caso 

dos povos indígenas, é preciso levar em conta duas peculiaridades: suas identidades culturais 

próprias e sua vulnerabilidade. Assim, a instituição de controle deve evitar decisões 

culturalmente enviesadas. Duas medidas procuram atingir esse objetivo: o recurso a 

especialistas (decisões antropologicamente informadas) e a presença garantida de membros da 

minoria cultural na instituição de controle. 

O quarto capítulo é voltado para o direito interno brasileiro e suas relações com o 

direito indígena. Em contraste com os direitos colombiano e boliviano, cujos textos 

constitucionais reconhecem expressamente a autonomia jurisdicional indígena, o 

reconhecimento dessa autonomia pelo direito brasileiro depende da interpretação conjunta do 

artigo 231 da Constituição, que reconhece a “organização social” dos índios, e de disposições 

do Estatuto do Índio e da Convenção 169 da OIT. Há pouco debate na doutrina e na 

jurisprudência sobre como devem ser interpretadas e aplicadas as normas que regem as 

relações entre o direito estatal e o direito indígena. Além disso, as regras de caráter pessoal 

que definem o alcance do direito indígena estão vinculadas à distinção entre índios isolados, 

em vias de integração e integrados
4
, presente no Estatuto do Índio. A distinção é 

assimilacionsta e, portanto, incompatível com o paradigma constitucional de relações entre 

Estado brasileiro e povos indígenas, além de inconsistente do ponto de vista antropológico 

(Carneiro da Cunha 1985). 

Consequentemente, a prática das instituições brasileiras está muito mais voltada a 

aplicar o direito estatal aos índios do que a exercer controle sobre o direito indígena, o que 

                                                 
4
 Há uma distinção entre assimilação e integração. Enquanto a assimilação “é um processo pelo qual [uma 

minoria cultural] se adapta à maioria, adotando seus costumes, valores, língua e demais padrões culturais e 

abandonando os seus próprios, o que resulta na perda do elemento diferenciador e da identidade étnica”, a 

integração indica a inserção da minoria nas práticas culturais majoritárias sem o abandono das práticas próprias. 

No contexto da aplicação do Estatuto do Índio, no entanto, a integração na verdade era um projeto de 

assimilação forçada (Anjos Filho 2010: 20-21). 
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indica que o paradigma da assimilação prevalece sobre eventuais concepções multiculturais 

de Estado e sociedade. Em outras palavras, as instituições estatais enxergam os indígenas 

como pessoas que percorrem o caminho da incapacidade jurídica à capacidade plena à medida 

em que se familiarizam com a cultura dominante, e não como pessoas que podem transitar 

entre diferentes ordens jurídicas. 

Nesse sentido, o exercício de descrever as estratégias dos três países para lidar 

com o direito indígena lança luz sobre os limites e obstáculos para a autonomia jurisdicional 

desses povos no direito brasileiro, que frequentemente são aceitos pela prática jurídica sem 

reflexão. O papel do direito comparado neste trabalho, portanto, é mostrar as premissas 

naturalizadas pelas instituições brasileiras em relação aos povos indígenas e as alternativas 

institucionais disponíveis (Fletcher 1998: 695). 

No entanto, as dificuldades presentes em cada uma das experiências indicam 

também limitações do constitucionalismo e do direito para lidar com a questão indígena. 

Como será visto no terceiro capítulo, mesmo o mais ambicioso projeto político, o boliviano, 

não se encerrou na assembleia constituinte e enfrenta desafios que serão discutidos no terceiro 

capítulo: a resistência das maiorias legislativas para continuar a construção conjunta de um 

Estado intercultural e a persistência de hostilidades e preconceito por parte da sociedade 

contra os povos indígenas e sua capacidade de exercer autogoverno. As experiências 

colombiana e boliviana mostram, ainda, os desafios teóricos de tentativas de superação do 

Estado nacional: afinal, diferenças étnicas e culturais podem servir como fundamento de uma 

comunidade política ou são gatilhos para a fragmentação? 
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2 MULTICULTURALISMO, PLURALISMO JURÍDICO E 

AUTONOMIA POLÍTICA 

Este capítulo, a partir do contexto das relações entre Estado e povos indígenas no 

continente americano e da literatura de filosofia política sobre multiculturalismo e sua relação 

com o desenvolvimento humano (UNHDR 2004; Kymlicka 1995, 2007), desenvolve o 

argumento de que a presença de culturas diversas em um mesmo território justifica, entre 

outras medidas, o reconhecimento de alguma forma de pluralismo jurídico (Tamanaha 2008, 

Carneiro da Cunha 1989), composto pela ordem jurídica estatal e pelas diversas ordens 

jurídicas ou práticas sociais dos povos indígenas. O pluralismo jurídico significa também 

algum grau de autonomia política (Sanchez 2009; Anjos Filho 2013) para estes povos, de 

modo que estes exerçam funções típicas de Estado (administrar, legislar, julgar) inseridos na 

estrutura do Estado nacional ou paralelamente a ele (Yrigoyen Fajardo 2011). O 

reconhecimento estatal das práticas sociais dos povos indígenas como fontes legítimas de 

direito torna claras as complexidades inerentes aos cenários de pluralismo jurídico e demanda 

a elaboração de regras e instituições de coordenação e solução de conflitos entre direitos. As 

seções seguintes procuram apresentar os conceitos de multiculturalismo, pluralismo jurídico e 

autonomia política em versões mais abstratas, que serão retomadas no capítulo seguinte. 

 

2.1 Desenvolvimento humano e multiculturalismo 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), é informado por uma concepção de justiça que valoriza a autonomia 

individual. Quanto maior a capacidade das pessoas de fazer e realizar escolhas sobre como 

viver suas próprias vidas, mais desenvolvido é o país onde vivem. Para entender e mensurar 

como as pessoas adquirem autonomia, os Relatórios de Desenvolvimento Humano (UNHDR
5
, 

na sigla em inglês) de 1990 a 2003 enfatizaram as dimensões econômicas, políticas e sociais 

da autonomia individual: “[exploraram] os modos pelos quais políticas de crescimento 

[econômico] equitativo, expansão de oportunidades sociais e aprofundamento da democracia 

podem aumentar e melhorar as escolhas que as pessoas podem fazer.
6
” (UNHDR 2004: 6). 

                                                 
5
 United Nations Human Development Report. 

6
 No original: “They have explored ways that policies of equitable growth, expansion of social opportunities and 

deepening of democracy can enhance those choices for all people.” 
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O UNHDR de 2004
7
 enfatizou a dimensão cultural do desenvolvimento humano. 

A versão cultural da autonomia individual é a ideia de “liberdade cultural”, ou a liberdade da 

pessoa para escolher uma identidade cultural ou permanecer com a identidade na qual foi 

criada. De modo bastante geral, uma identidade cultural pode ser definida pela presença de 

elementos como etnia, história, língua, religião, práticas sociais como a política e o direito. 

Este conjunto de elementos não faz sentido individualmente, e sim quando é compartilhado 

por um grupo de pessoas (Anjos Filho 2010: 8-11). Ao exercer a autonomia, uma pessoa pode 

ter múltiplas identidades culturais, ou seja, não precisa abrir mão de uma identidade para 

assumir outra (UNHDR 2004: 2). 

Argumenta-se que a liberdade cultural pode ser garantida à medida em que todas 

as pessoas tenham acesso aos bens que as tornem capazes de autonomia, ou seja, à medida em 

que tenham acesso a educação, saúde, oportunidades de trabalho e tenham garantidos direitos 

civis e políticos, dos quais são exemplos a liberdade de expressão, o direito ao voto e a 

liberdade religiosa (UNHDR 2004: 7). Para garantir a autonomia das pessoas, incluindo sua 

liberdade cultural, o Estado deve ser neutro em relação aos projetos de vida das pessoas. Para 

cumprir este papel adequadamente, as ações do Estado não podem ser justificadas por um 

julgamento sobre a melhor concepção da boa vida. O Estado laico é o principal exemplo da 

neutralidade liberal: a decisão de não apoiar ou promover religiões é uma decisão de não 

julgar se a vida religiosa é um projeto adequado de vida (Kymlicka 2003: 218). 

Entretanto, a crítica multiculturalista a este tipo de argumentação aponta que o 

Estado não é capaz de ser culturalmente laico. Em outras palavras, “a ideia de que Estados 

liberal-democráticos são indiferentes a identidades etnoculturais é manifestamente falsa” 

(Kymlicka 2003: 345). A maior evidência disto é o modo como os Estados nacionais são 

construídos. Ainda que não exista uma língua oficial, as instituições realizam suas atividades 

em um determinado idioma, por exemplo. A definição dos conteúdos a serem ensinados nas 

escolas favorece determinada cultura, assim como a definição das fronteiras internas de uma 

nação.
8
 Em um território no qual convivem diferentes culturas, um Estado liberal que se 

afirme neutro provavelmente estará tratando desigualmente e, portanto, injustamente as 

minorias culturais. Isto ocorre tanto em países em desenvolvimento quanto em democracias 

                                                 
7
 O quadro conceitual e político-filosófico do Relatório foi elaborado por Amartya Sen, com as contribuições de 

Lourdes Arizpe, Robert Bach, Rajeev Bhargava, Elie Cohen, Emanuel de Kadt, Carolyn Deere, Nicholas Dirks, 

K. S. Jomo, Will Kymlicka, Valentine Moghadam, Joy Moncrieffe, Sam Moyo, Brendan O’Leary, Kwesi Kwaa 

Prah, Barnett R. Rubin, Daniel Sabbagh, D. L. Sheth, Rodolfo Stavenhagen, Alfred Stepan, Deborah Yashar e 

Aristide Zelberg (UNHDR 2004: vii). 
8
 O exemplo fornecido pelo autor é a definição dos distritos eleitorais nos Estados Unidos, que promove a 

formação de maiorias brancas. 
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ricas e consolidadas, nas quais direitos individuais e acesso a serviços básicos são garantidos 

(UNHDR 2004: 7). 

Essa formulação do argumento multiculturalista é aplicável a um contexto 

histórico e geográfico determinado. A presença de uma maioria cultural que domina o Estado, 

promovendo através dele sua “cultura social”, ou seja, seu idioma, sua história e suas práticas 

jurídicas e políticas (Kymlicka 1995: 76-77) se contrapõe à presença de minorias com uma 

cultura social própria, mas que não é refletida pelas instituições estatais nacionais ou mesmo 

locais. Na Europa e nas Américas, estas relações correspondem às questões dos povos 

indígenas, das minorias nacionais e dos imigrantes em relação aos Estados nacionais 

(Kymlicka 2007: 68-77). 

O argumento multicultural pressupõe, portanto, um conceito de minoria cultural 

que apresenta os seguintes elementos: a) um grupo de cidadãos; b) em número inferior; c) em 

posição não-dominante; d) diferenciado do restante da população em relação à etnia, língua, 

religião, história ou tradições jurídico-políticas; e) que expressa a vontade de preservar essas 

diferenças. Christopoulos (2007: 188) argumenta que há dificuldades práticas na aferição 

desses elementos: 

“por exemplo, o fato de que uma minoria é um grupo populacional parece 

incontestável em uma primeira abordagem. Contudo, dentre sociólogos, a 

qualificação de um agregado de indivíduos como um grupo causa certas 

dificuldades. A existência de um grupo implica certo grau de concentração 

territorial? A solidariedade cultural implica uma coexistência física? Esta 

dificuldade se torna intransponível se levarmos em consideração que as pessoas 

pertencentes a uma minoria, em regra, não dividem as mesmas atitudes em relação 

à sua participação neste grupo.” 

A dificuldade prática e metodológica da definição genérica de minoria reside, em 

suma, em identificar e descrever esses elementos na realidade social. Segundo o autor, o 

modo mais adequado de superar o problema é identificar as reivindicações específicas de cada 

grupo, autodeclarado como tal, e atribuir-lhes direitos que criem “condições para o tratamento 

igualitário de todos os indivíduos”. Em outras palavras, para que os membros dos grupos 

exerçam seus direitos como cidadãos, não são suficientes as medidas adotadas pelo Estado 

para que o restante da população exerça estes mesmos direitos. O autor cita como exemplo 

uma reivindicação de educação na língua materna. Dentro de um território, aqueles cuja 

língua materna não é a oficial estão privados do direito à educação nos mesmos termos de 

seus compatriotas que falam a língua oficial: o ensino em determinado idioma é condição 

culturalmente específica para o direito geral e comum à educação (Christopoulos 2007: 4-5). 

É possível identificar diversas demandas de povos indígenas por condições 
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específicas para o exercício de direitos gerais de cidadania, que resultam da resistência às 

políticas de assimilação a que estiveram sujeitos desde a colonização até, ao menos no 

discurso das Constituições e leis, meados do século XX
9
. Esperava-se que os povos indígenas 

enquanto “culturas sociais” distintas desapareceriam, adotando os costumes, língua, valores e 

aceitando a autoridade política da sociedade dominante (Anjos Filho 2010: 20). 

Uma ilustração do caráter assimilacionista das relações entre o Estado brasileiro e 

os povos indígenas é oferecida pelo que Clavero (1997: 237) denomina registros 

constitucionais da presença indígena. Durante muito tempo (no caso brasileiro, durante todo o 

século XIX), as Constituições ou ignoraram a presença indígena
10

 ou previram competências 

para a “civilização” ou “catequese” dos índios
11

. Para estas Constituições, não havia, portanto, 

“cultura” ou “civilização” que não fosse a cristã
12

. No século XX a assimilação passa a ser 

entendida como “incorporação à comunhão nacional”
13

 e surge um segundo registro da 

presença indígena: o Estado deve respeitar “a posse de terras de silvícolas”
14

. Este novo 

registro é complementado na Constituição de 1967, que repete as disposições dos textos 

anteriores
15

 e acrescenta que as terras de posse dos “silvícolas” são de propriedade da União
16

, 

garantidos a aqueles o “usufruto exclusivo dos recursos naturais e todas as utilidades nelas 

existentes”
17

. Nestes registros, o indígena é um assunto a ser regulado também pelo Estado e 

pela lei, nunca um autor da lei ou membro de um povo com tradição jurídica anterior (Clavero 

2000: 180). 

A ideia de incorporação à comunhão nacional é refletida em dois aspectos da 

                                                 
9
 A Convenção 169 da OIT, de 1989, é considerada um marco por romper com o modelo assimilacionista 

presente na Convenção anterior: “O Convênio 169 supõe um ponto de quebra do modelo de tratamento dos 

povos indígenas pelos Estados, ao reconhecer o seu direito de controlar as suas próprias instituições e definir 

suas prioridades de desenvolvimento, dando fim ao modelo de tutela indígena. Este Convênio teve um impacto 

muito importante no constitucionalismo latino-americano a partir da última década do século XX, inaugurando 

todo um ciclo de reformas constitucionais” (Yrigoyen Fajardo 2009: 11). 
10

 Um exemplo deste registro na história brasileira é a Constituição do Império de 1824. Isto não significa a 

ausência de políticas estatais voltadas para os índios: o artigo 24, §9º de lei de 20 de outubro de 1823 previa, 

entre as competências administrativas das Províncias, “promover as missões e catequese dos índios” A primeira 

Constituição da República, a Carta de 1891, também é omissa em relação aos indígenas (Lacerda 2007: 60, 69). 
11

 O Ato Adicional de 1834 modificou a Constituição do Império para prever a competência de promover “a 

catequese e a civilização dos indígenas”, atribuída às Assembleias Legislativas Provinciais, à Assembleia Geral e 

ao Governo Geral (art. 11, §5º) (Lacerda 2007: 63). 
12

 Para uma reconstrução histórica das relações entre Estado e povos indígenas no Brasil Império, ver Lacerda 

2007: 58-69 e Carneiro da Cunha 1992. 
13

 Artigo 5º XIX, m da Constituição de 1934. 
14

 Este registro aparece também na Constituição de 1937, que não chega a mencionar a competência para legislar 

sobre a “incorporação dos silvícolas à comunhão nacional”. Ambos os registros retornam na Constituição de 

1946 (artigo 5º, XV, r e artigo 216). 
15

 Artigos 8º, XVII, o e 186. 
16

 Artigo 4º, IV. 
17

 Artigo 198. A Emenda Constitucional nº 1, de 1969, acrescentou ainda serem nulos e extintos os efeitos 

jurídicos dos atos que tivessem por objeto o domínio, posse ou ocupação das terras de posse dos “silvícolas”  

(§1º). 
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legislação infraconstitucional: o regime de capacidade jurídica do índio e a política 

indigenista federal, esta última inicialmente a cargo do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e 

posteriormente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Ao menos até 1988
18

, os indígenas 

foram considerados relativamente incapazes pela lei civil
19

 e consequentemente sujeitos a um 

regime tutelar. Para ser reconhecido pelo direito estatal como responsável pelos próprios atos 

nesta esfera, o indígena deve falar português, demonstrar “habilitação para o exercício de 

atividade útil na comunhão nacional” e “razoável compreensão dos usos e costumes da 

comunhão nacional”
20

. Havia três modos de “emancipação” do indígena, previstos no Estatuto 

do Índio, que dependiam da demonstração dos requisitos acima mencionados: judicial, 

administrativa e por decreto presidencial
21

. Nos dois primeiros casos, o processo é de 

iniciativa do índio e o órgão indigenista deve se manifestar para que, ao final, o juiz ordene o 

registro da emancipação no cartório civil competente. O terceiro tipo de emancipação era 

aplicável a indivíduos e comunidades indígenas, neste último caso por iniciativa da maioria 

dos membros, e dependia também da manifestação do órgão indigenista, responsável por 

apurar o cumprimento dos requisitos. 

Este órgão indigenista que apurava o grau de “incorporação à comunhão nacional” 

era também o tutor dos indígenas não-emancipados
22

 e tinha, entre outras atribuições, a de 

executar “medidas e ensinamentos para a nacionalização dos silvícolas, com o objetivo de sua 

incorporação à sociedade brasileira”
23

. Lacerda (2007: 76-77) resume o conjunto de 

atribuições do SPI relacionadas ao projeto de incorporação:  

“O objetivo era torná-los ‘economicamente produtivos, independentes e educados 

para o cumprimento de todos os deveres cívicos’. Ao SPI caberia inseri-los no 

ensino primário e profissional; fazer com que adotassem o hábito de “exercícios 

físicos em geral e especialmente os militares’; instruí-los na ‘educação moral e 

cívica’, e nos ‘ensinos de aplicação agrícola ou pecuária’ (art. 7º). A fim de ‘criar 

ou estimular hábitos de trabalho (art. 7º §1º), o Dec. nº 736/1936 orientava o SPI a 

efetuar doações individuais ou coletivas aos índios, de ‘ferramentas ou instrumentos 

de trabalho’, mais adequados ao seu ‘grau de civilização’: roupas, material de caça 

e pesca, de construção ‘e tudo o mais quanto possa contribuir para a incorporação 

dos silvícolas à sociedade brasileira’ (art. 7º, § 2º)”. 

O SPI foi extinto em 1967 para dar lugar à FUNAI, cujas atribuições incluíam 

promover “educação de base apropriada ao índio, visando à sua progressiva integração na 
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 A capacidade civil dos indígenas após a Constituição de 1988 gera controvérsias jurídicas que serão discutidas 

no capítulo 4. 
19

 Artigo 6º, IV, do Código Civil de 1916. 
20

 Cf. Art. 9º do Estatuto do Índio (Lei 6.001/73). 
21

 Artigos 9º, 10º e 11º do Estatuto. 
22

 Artigo 7º § 2º do Estatuto. 
23

 Artigo 1º do Decreto 736 de 1936, que regulamenta o SPI. 
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sociedade nacional”, gerir o patrimônio indígena e exercer “os poderes de representação ou 

assistência jurídica inerentes ao regime tutelar do índio”
24

 

A atuação do SPI e da FUNAI revelou-se um conjunto de medidas 

assistencialistas e de intervenção nas estruturas políticas internas dos povos indígenas, criando 

relações de dependência e subordinação política em relação ao órgão federal. Um exemplo é o 

caso da atuação do SPI entre os Ticuna, da região amazônica do Alto Solimões. O 

fornecimento de instrumentos agrícolas, sementes e fertilizantes aos índios serviu para que os 

agentes do SPI assumissem o controle das comunidades, substituindo os líderes tradicionais 

mediante a ameaça de corte do fornecimento dos produtos ou mesmo a aplicação de punições 

com o auxílio de autoridades policiais (Oliveira Filho 1988: 230-236). 

Ao menos no plano dos registros, a Constituição de 1988 rompeu com as 

tendências assimilacionistas dos textos anteriores: reconheceu aos índios “sua organização 

social, costumes, línguas, crenças e tradições” (art. 231), inclusive garantindo o direito ao 

ensino fundamental na língua materna (art. 210, § 2º)
25

 e declarou a cultura indígena parte do 

patrimônio cultural brasileiro (arts. 215, § 1º e 216, § 1º). A partir destes registros 

constitucionais, é possível retomar a proposta de Christopoulos (2007: 4-5) e perguntar como 

um Estado, após admitir a diversidade cultural em seu território, pode estabelecer “direitos-

condição” para tais povos. 

Uma resposta é oferecida por Clavero (1997: 249-256) ao discutir quais deveriam 

ser as consequências constitucionais do reconhecimento da diversidade cultural em um 

território. O autor argumenta que não basta que uma Constituição declare o fato da 

diversidade, “reconhecendo” aspectos como idiomas, costumes ou mesmo direitos e 

jurisdições, preveja direitos de cidadania para todos e estabeleça deveres ao Estado para que 

“promova” ou “proteja” as diferentes culturas. Esta solução oculta um problema anterior: a 

própria construção do Estado e da Constituição: 

“Quando a sociedade é multicultural e assim se admite constitucionalmente, o 

Estado somente, um Estado identificado ao menos com uma língua e seguramente 

também com uma cultura entre as várias existentes, possivelmente não bastará, 

ainda que aqueles que se sintam identificados com o mesmo e com sua cultura 

considerem que baste” (1997: 251, tradução nossa). 

Em outras palavras, o Estado e o direito são expressões culturais, o que justifica 

demandas pelo direito a instituições próprias. Para Clavero, uma Constituição que leva a sério 
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 Artigo 1º, II, V e parágrafo único da Lei 5.731 de 1967. 
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 Para uma discussão sobre a regulamentação e a efetividade das políticas de educação escolar indígena, ver 

Villares 2013 e Souza Filho et al. 2009. 
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a diversidade cultural é aquela que estabelece um modelo federativo, que permita que as 

diferentes culturas estabeleçam suas instituições políticas e jurídicas livremente. As relações 

entre as diferentes instituições ocorreriam por meio de organismos de coordenação com 

composição paritária ou pela instituição de um governo federal superior, desde que este 

último decorresse de acordo mútuo e mantivesse a autonomia dos entes coletivos participantes 

do pacto constitucional (1997: 251-252).  

O argumento de Clavero permite a identificação de dois aspectos da premissa da 

diversidade cultural. O primeiro deles é a possibilidade de cada cultura formar um grupo 

delimitado; o segundo é a relevância da diferença entre os grupos. Entretanto, como será visto 

na discussão da experiência colombiana no terceiro capítulo, a ênfase na diferença cultural 

acaba por atrelar os direitos dos povos indígenas a uma “comprovação de originalidade”, 

negando uma realidade de múltiplas identidades culturais. Além disso, a cultura não é o único 

elemento que justifica demandas indígenas. A história também é relevante, como será visto na 

seção a seguir. 

2.2 Soberania, autodeterminação e autonomia política 

O argumento de Clavero não chama a atenção somente para a cultura, mas 

também para a originalidade da presença indígena nos territórios americanos. Os povos 

indígenas, e consequentemente suas instituições próprias, precedem os Estados (1997: 246), e 

os processos de colonização e posterior construção de Estados nacionais são percebidos como 

ilegítimos por diversos povos indígenas. Este argumento será ilustrado novamente pelo caso 

brasileiro (Carneiro da Cunha 1987). 

As leis coloniais reconheciam expressamente a soberania indígena e o 

consequente domínio dos índios sobre os territórios que ocupavam
26

. Esse reconhecimento 

foi, paradoxalmente, utilizado para legitimar a conquista de territórios e a escravização de 

indígenas, que decorriam de “guerras justas” entre nações soberanas
27

. Outro aspecto da 

soberania expressamente reconhecido pelo direito colonial é a não submissão à jurisdição 

régia
28

. Já o Brasil Império negou tanto a soberania quanto a cidadania dos indígenas, num 

processo de construção estatal que adotava a premissa de que a cada Estado devia 

corresponder uma única nação (Carneiro da Cunha 1987: 58-64). Como visto na seção 
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 Conforme Cartas Régias de 30 de julho de 1609 e 10 de setembro de 1611 e Alvará de 1º de abril de 1680. 
27

 Conforme Carta Régia de 9 de abril de 1655, Alvará de 28 de abril de 1688 para o Maranhão e Grão-Pará e lei 

de 1º de abril de 1680. Os textos legais consideram justa a guerra defensiva, declarada como resposta a um 

ataque de outra nação soberana. 
28

 Carta Régia de 9 de março de 1718. 
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anterior, as referências constitucionais aos indígenas apenas indicavam a competência para 

legislar sobre sua assimilação: somente os índios “incorporados à comunhão nacional” seriam 

cidadãos. Atualmente, ainda que o projeto assimilacionista tenha sido abandonado no texto 

constitucional, não há reconhecimento de soberania indígena por parte do Estado brasileiro e, 

como será visto no quarto capítulo, uma mentalidade assimilacionista persiste no discurso de 

representantes dos três poderes em relação aos indígenas. 

Enquanto algumas populações indígenas, como as dos Estados Unidos, formulam 

demandas de autogoverno contra o Estado com base na ideia de soberania (Duthu 2013: 4), 

outras articulam tais demandas a partir da autodeterminação dos povos como prevista no 

direito internacional. Formas de autogoverno também foram conquistadas através das 

reformas constitucionais, como será discutido no terceiro capítulo. A autodeterminação coloca 

a questão de se abrange também o direito a secessão. No direito interno, o autogoverno se 

confunde com a autonomia política e levanta questões sobre seu conteúdo e extensão. 

A autodeterminação é prevista no artigo 1º, §1º dos dois Pactos Internacionais de 

Direitos Humanos de 1966, que são tratados internacionais: 

“Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, 

determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural.” 

A Declaração de Direitos dos Povos Indígenas de 2007 esclarece que os indígenas 

são povos titulares do direito à autodeterminação, repetindo a fórmula dos Pactos no seu 

artigo 3º: 

“Os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito 

determinam livremente sua condição política e buscam livremente seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural.” 

Como o direito à autodeterminação serviu para legitimar a criação de novos 

Estados a partir das colônias ultramarinas existentes até meados do século XX, foram 

construídos diversos argumentos doutrinários para limitar o alcance desse direito para fins de 

secessão
29

. De modo geral, atualmente as Nações Unidas adotam o princípio da prioridade da 

integridade territorial dos atuais Estados deve ser mantida, o que motivou a formulação de 

outros argumentos
30

 segundo os quais o direito à autodeterminação permitiria a secessão 

apenas em casos de grave opressão por parte de um Estado contra um povo indígena (Anjos 

Filho 2013: 619) 
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 Por exemplo, o de que a secessão pode ser exercida somente contra dominação estrangeira e ultramarina, ou 

que está restrita ao contexto histórico da descolonização (Anjos Filho 2013: 596). 
30

 Para uma reconstrução detalhada destes argumentos, ver Anjos Filho 2013: 594-610. 
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Além disso, os próprios povos indígenas em geral não demandam a formação de 

Estados independentes
31

, sendo as fórmulas políticas mais ambiciosas a do Estado 

Plurinacional, que será desenvolvida no terceiro capítulo (Anjos Filho 2013: 604-605; 

Sanchez 2009: 66; Lacerda 2014: 137) e a proposta da convenção-quadro para as relações 

entre os Estados Unidos e os povos indígenas norte-americanos (Duthu 2013), abordada na 

parte final desta seção
32

. 

Afastar a possibilidade de secessão não torna o direito à autodeterminação vazio, 

mas o conteúdo que resta, presente nas fórmulas das normas supramencionadas, consiste em 

um direito à autonomia política, ou um direito a manter instituições públicas próprias, que 

podem ser separadas nos seguintes componentes: 

a) Território; 

b) Autoridades que exerçam funções legislativas, jurisdicionais e de governo; 

c) Competências materiais, ou os assuntos que podem ser regulados e tratados 

pelas autoridades supramencionadas. 

É a partir de territórios definidos que é exercido o autogoverno. O território 

estabelece a extensão da jurisdição indígena e seu controle assegura a continuidade da 

existência da comunidade cultural, pois “proporciona o meio e os elementos para as 

atividades de produção e de reprodução material, social, cultural, espiritual e simbólica da 

coletividade e de seus membros” (Sanchez 2009: 71). Adicionalmente, as competências 

definem o conteúdo do controle, ou os assuntos sobre os quais os povos indígenas podem 

decidir autonomamente, além de estabelecerem as formas de acesso destas comunidades aos 

recursos nacionais. As principais matérias reivindicadas pelos povos indígenas são as normas 

de uso, preservação, aproveitamento, controle e defesa de seus territórios, terras e recursos 

naturais; a formulação e execução de planos e programas econômicos, sociais, educacionais e 

culturais em sua jurisdição; o fomento do uso e o florescimento de suas próprias línguas; o 

exercício de seu sistema jurídico e das normas que regulam a vida dentro das comunidades 

(Sanchez 2009: 74). 

Além destes elementos, um regime de autonomia política é acompanhado de 

disposições que regulam as relações entre os entes autônomos e o Estado nacional, tais como: 
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 Uma exceção é a corrente Katarista da Bolívia, liderada por Felipe Quispe, que defende a criação de um 

Estado aymara e quéchua (Lacerda 2014: 138-147). 
32

 Embora a proposta de Duthu seja inspirada no direito internacional, ela adota a premissa de que todos os 

membros dos entes soberanos são cidadãos americanos e menciona que estes entes compartilham territórios 

(2013: 174), o que indica que o autor relativiza a soberania no sentido territorial. 
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a) Mecanismos de representação dos entes autônomos nas instituições nacionais 

(legislativas, jurisdicionais ou de governo); 

b) Procedimentos de consulta prévia, ou seja, procedimentos que garantam que 

os entes autônomos se manifestem previamente sobre medidas que os afetem e 

facilitem as negociações; 

c) Regras, instituições e procedimentos de coordenação e cooperação entre os 

entes. 

As demandas de povos e organizações indígenas variam em relação a quais 

elementos da autonomia eles querem exercer e como se darão suas relações com os Estados 

nacionais, assim como a viabilidade político-institucional dessas demandas varia de país para 

país. Quanto mais amplo e complexo for o regime de autonomia demandado, maiores serão as 

alterações na estrutura político-territorial do Estado, e as inovações na ordem política que 

deem conta da relação entre os governos autônomos e o governo central, redistribuindo 

poderes e recursos. Em outras palavras, quanto mais ambicioso for o regime de autonomia, 

maior papel terá o Estado, que deverá permitir e estruturar a descentralização territorial, 

política, administrativa e judiciária necessária para que os povos indígenas de fato governem 

autonomamente seus próprios assuntos (Sanchez 2009: 69-70). 

Neste ponto, é possível indagar se o próprio Estado, através do direito 

constitucional e do direito interno, é o mecanismo mais adequado para avançar demandas 

indígenas por autogoverno. A partir do caso dos indígenas norte-americanos, Duthu (2013: 

163) discute quatro alternativas institucionais para a mediação dos conflitos entre Estado 

nacional e tribos: alterações legislativas, emendas constitucionais, celebração de tratados e 

convenções internacionais sobre soberania indígena. O argumento do autor adota como 

premissa o fato de que os povos indígenas não podem ignorar a existência do Estado nacional, 

ou seja, que o avanço de suas demandas depende de negociações com este Estado. 

A primeira alternativa é assegurar competências para as tribos mediante lei 

federal. O autor observa que nos últimos anos foi aprovado um conjunto de leis que significou 

ou a devolução de autoridade do governo federal para as tribos ou um regime de gestão 

conjunta envolvendo tribos, estados e governo federal. No entanto, confiar na legislação 

significa confiar na vontade política dos membros do legislativo federal, e sobretudo significa 

conferir ao legislativo federal o controle e a palavra final sobre as relações entre tribos e 

Estado e, sobretudo, sobre o próprio conteúdo do autogoverno indígena. Além disso, há um 

outro ator capaz de interferir nas relações entre tribos e Estado: a Suprema Corte, cujas 

decisões não necessariamente são revertidas ou modificadas por legislação posterior (Duthu 

2013: 165-170). 
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A segunda alternativa é emendar a Constituição de modo a assegurar 

expressamente a soberania dos povos indígenas norte-americanos. A emenda daria às tribos os 

mesmos poderes e estatuto constitucional dos estados. Isto significaria que apenas o governo 

federal e os governos tribais exerceriam autoridade sobre os territórios indígenas e o 

legislativo federal não teria poderes para dispor sobre as matérias reservadas para aqueles 

governos. Adicionalmente, seriam criados mecanismos de representação dos governos tribais 

nas duas casas legislativas federais. A proposta significa, portanto, inserir as tribos na 

estrutura do Estado federal. O autor aponta que esta inserção teria como resultado expor o 

direito indígena à revisão pelo Poder Judiciário, gerando decisões culturalmente enviesadas e 

reduzindo os poderes dos governos tribais. Ainda que a emenda previsse também algum 

mecanismo de representação indígena na Suprema Corte, ela seria problemática por outras 

duas razões. A primeira é a “estatização” da soberania indígena, reduzida a uma instância do 

Estado moderno e não compreendida como uma forma distinta de organização sociopolítica. 

A segunda é a ausência de representação tribal no processo de emenda constitucional: as 

emendas são propostas pelo legislativo federal e confirmadas pelos estados para entrar em 

vigor, o que novamente reforça o controle do Estado sobre o destino da soberania indígena 

(Duthu 2013: 170-173). 

A terceira alternativa consistiria no restabelecimento de relações bilaterais, isto é, 

da prática de celebração de tratados entre o Estado e os diferentes povos indígenas. 

Conceitualmente, esse modelo de “federalismo de tratados” refletiria melhor a ideia de uma 

confederação, opondo-se ao modelo de incorporação presente nas alternativas anteriores. A 

relações entre Estado e tribos seriam baseadas no consentimento e reconhecimento mútuos de 

diferentes entes soberanos que partilham o mesmo território. Além disso, há expressa 

autorização constitucional para a celebração de tratados. Há, no entanto, relevantes 

dificuldades práticas. Em primeiro lugar, os indígenas também são cidadãos americanos, o 

que criaria a estranha situação de um Estado celebrando tratados com uma parcela de seus 

próprios cidadãos. Em segundo lugar, o modelo de relações bilaterais não leva em conta a 

profunda assimetria de poder entre o governo federal e os povos indígenas e a presença dos 

estados, que certamente se oporiam a ser excluídos das negociações. Finalmente, os tratados 

celebrados estariam sujeitos à revisão judicial (Duthu 2013: 173-175) 

Finalmente, a quarta alternativa é inspirada no direito internacional e consistiria 

em uma convenção-quadro, que regularia as relações entre o governo federal e todas as tribos 

indígenas norte-americanas. Os elementos de consentimento e reconhecimento mútuo da 
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alternativa anterior se fazem presentes, assim como a legitimidade dos diferentes entes 

soberanos e suas concepções de organização sociopolítica. O processo de negociação e 

elaboração da convenção seria guiado pelo objetivo de gerar consensos sobre como promover 

interesses comuns, e os membros seriam instados a afirmar e defender concepções políticas, 

associadas a mecanismos institucionais que implementem tais concepções. Também seria 

assegurada a representação de líderes tribais e membros do governo federal na elaboração da 

convenção. Por fim, a convenção deve necessariamente tratar de “pontos de reversão”, ou 

mecanismos de controle que podem ser acionados por indivíduos cujos direitos foram 

violados. A proposta do autor neste sentido é a criação de um órgão bicameral com 

representação de todos os entes soberanos, cujo papel seria responder a alegações de 

violações de direitos com a recomendação da instituição apropriada e dos princípios a serem 

adotados no procedimento de revisão da decisão questionada. Em suma, a convenção 

estabeleceria os termos gerais das relações entre os diversos entes soberanos, criando 

instituições e estabelecendo princípios e procedimentos a serem implementados pelas 

autoridades políticas e judiciais (Duthu 2013: 175-184). 

Não fica claro, no entanto, como a proposta da convenção-quadro seria capaz de 

mitigar a assimetria de poder existente entre os povos indígenas e os Estados nacionais. Além 

disso, qualquer processo de negociação ou construção de instituições envolvendo Estados 

modernos é formalizado. A organização sociopolítica de muitos povos indígenas é baseada 

em costumes, cujo sentido se perde quando transpostos para contextos formalizados. Este 

problema será desenvolvido na seção seguinte, que trata da noção de pluralismo jurídico. 

2.3 Pluralismo jurídico e crítica ao monismo 

As noções de monismo e pluralismo jurídico estão presentes em diversas 

disciplinas acadêmicas e são utilizadas para fazer referência aos mais diversos fenômenos. O 

conceito é utilizado na antropologia do direito, na sociologia do direito, no direito comparado 

e no direito internacional para designar fenômenos de coexistência entre ordens oficiais 

(ordens jurídicas nos diferentes níveis de um Estado federal, ordens internacionais e 

domésticas), entre ordens oficiais e ordens transnacionais privadas (a criação da moderna lex 

mercatoria), entre ordens oficiais e práticas costumeiras ou tradicionais (minorias culturais ou 

religiosas, povos indígenas) (Tamanaha 2008: 375-376). 

Considerando o objetivo deste trabalho, que é abordar o fenômeno da coexistência 

entre ordens oficiais e práticas sociais de povos indígenas no contexto latino-americano, 
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enfatizando as estratégias e recursos disponíveis para que o Estado lide com tais práticas, esta 

seção abordará o conceito enquanto crítica ao direito moderno ou ao positivismo, aqui 

representada pelas obras de Roberto Lyra Filho (1993), Boaventura de Sousa Santos (1993) e 

Antônio Carlos Wolkmer (1997). 

Uma boa definição de direito moderno é a oferecida por Hart (1994: 91-99). Seu 

modelo de direito como união de regras primárias e secundárias associa a ordem jurídica a 

valores de certeza e previsibilidade. Regras primárias regulam diretamente comportamentos 

ou fornecem poderes para que os cidadãos realizem seus interesses com o apoio do poder 

coercitivo do Estado. Já as regras secundárias fornecem critérios para o reconhecimento de 

regras primárias, para a alteração destas regras e para a própria aplicação delas. Em outras 

palavras, as regras secundárias definem competências e procedimentos de aplicação e 

alteração de normas jurídicas. Isto permite que o conteúdo do ordenamento seja modificado 

de maneira deliberada, pública e previsível. O direito moderno é, ainda, associado às noções 

de soberania territorial
33

 e à tese kelseniana da identidade conceitual entre Estado e direito. 

Segundo esta tese, o “Estado não é o criador do direito e o direito tampouco permite organizar 

o Estado preexistente. A criação e o funcionamento de ambos coincidem, pois tudo aquilo que 

os órgãos estatais fazem legalmente está de acordo com o direito e cria direito” (Dimoulis 

2011: 98). A cada território corresponde um único sistema jurídico nacional, aplicável a todos 

os cidadãos e produzido pelos órgãos soberanos do Estado (os poderes Legislativo, Judiciário 

e Executivo) (Yrigoyen Fajardo 2011: 139). Consequentemente, no plano interno, o direito 

estatal tem poderes e recursos para definir e controlar o reconhecimento de instâncias externas 

ao Estado que desempenhem funções normativas ou jurisdicionais, ou declará-las ilegais e 

combatê-las. 

Esta noção de direito moderno é identificada pelos pluralistas como monismo 

jurídico e não se confunde com a dicotomia monismo e dualismo, relacionada à questão da 

existência ou não de hierarquia entre o direito internacional público e o direito interno e 

voltada para a interpretação das normas destes ordenamentos
34

. Enquanto a dicotomia é 

interna ao positivismo kelseniano enquanto teoria do direito e pressupõe a identidade entre 

direito e Estado no plano interno, os pluralistas mobilizam o conceito de monismo 

                                                 
33

 Para uma descrição da trajetória histórica da formação do Estado moderno e sua conexão com a soberania 

territorial, ver Castro 2013: 158-164 e Tamanaha 2008: 377-381. 
34

 O próprio direito internacional público representa uma continuidade da noção de soberania territorial, ao tratar 

das relações entre Estados soberanos. De modo análogo ao direito civil, o direito internacional público considera 

sujeitos de direito os Estados, que regulam suas relações por meio de tratados e são titulares de territórios, 

enquanto o direito civil considera sujeitos de direito os indivíduos, que celebram contratos e são titulares de 

propriedade (Castro 2013: 162). 
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precisamente para atacar a tese da identidade entre Estado e direito. No contexto da 

dicotomia, o monismo corresponde à tese de que há hierarquia, e duas subcorrentes defendem, 

respectivamente, a superioridade hierárquica do direito internacional sobre o direito nacional 

e a afirmação oposta. Já o dualismo sustenta que não há hierarquia entre os dois direitos, pois 

ambos possuem fundamentos diferentes de validade. A solução de conflitos entre as normas 

seria resultado, portanto, da política internacional e não de critérios de validade jurídica 

(Dimoulis 2014: 209). 

Para os objetivos deste trabalho, portanto, identificaremos monismo jurídico com 

o direito moderno acima conceituado. Lyra Filho (1993: 51-56) argumenta que o direito 

estatal é controlado pelas classes dominantes, que através dele mantêm o status quo. A 

formação jurídica e sua pretensão de ensinar o direito apartado das relações de poder e 

enfatizando os valores e funções a que ele pretensamente serviria, como segurança e 

previsibilidade, estaria a serviço do projeto das classes dominantes. O autor propõe, como 

forma de reação, a exploração das contradições do direito estatal em proveito dos dominados, 

que denominou uso alternativo do direito. Já Sousa Santos (1993: 42-47) identifica em uma 

favela carioca a que denominou Pasárgada “estruturas jurídicas internas” que decorreram da 

“ilegalidade coletiva da habitação à luz do direito oficial brasileiro”. Os habitantes de 

Pasárgada não contavam com o Estado, no caso a polícia e os tribunais, para resolver seus 

conflitos. O estranhamento em relação às forças policiais decorria das tentativas de expulsão 

dos moradores e da presunção, por parte daquelas, que a maioria dos moradores era de 

criminosos ou vagabundos. Já o Poder Judiciário era visto como distante e perigoso pelos 

moradores, pois as leis por ele usadas não lhes conferiam direitos: pelo contrário, 

evidenciavam a ilegalidade da ocupação. Consequentemente, desenvolveu-se na comunidade 

um direito informal, administrado pela associação de moradores e “aplicável à prevenção e 

resolução de conflitos no seio da comunidade decorrentes da luta por habitação”. 

A confluência entre a crítica ao monismo e a identificação de “direitos informais” 

produzidos por grupos oprimidos e em conflito com o Estado é consolidada pelo argumento 

de Wolkmer, que identifica em grupos étnicos como quilombolas e indígenas e em outras 

coletividades, como os movimentos sociais, denominados sujeitos coletivos, a chave para a 

transformação do direito e da sociedade (1997: 186). O pluralismo jurídico, portanto, mais do 

que uma situação de fato, é uma ideologia contrária à defesa da identidade Estado-direito e é 

caracterizado pelos valores de autonomia, descentralização, participação, localismo, 

diversidade e tolerância. A autonomia é o potencial de auto-organização dos movimentos 
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sociais e grupos étnicos e sua capacidade de articular demandas perante o Estado. A 

descentralização desloca o poder do Estado para os espaços e autoridades informais dos 

sujeitos coletivos. O localismo enfatiza a relevância da proximidade dos centros de decisão e 

produção de direito em relação aos sujeitos. Por fim, a diversidade e a tolerância valorizam as 

diferenças entre culturas e interesses e a necessidade de respeito mútuo (1997: 160-162). 

O emprego da noção de pluralismo jurídico por Sousa Santos e Wolkmer está 

sujeito a dois tipos de crítica. A primeira é a dificuldade para definir o que é direito e, 

consequentemente, identificar a extensão e o conteúdo das ordens e práticas coexistentes. Os 

trabalhos de cunho descritivo sobre pluralismo jurídico se mostraram “incapazes de 

estabelecer uma distinção clara entre ordens normativas jurídicas e não-jurídicas”
35

. A 

solução adotada por cientistas sociais como Boaventura de Sousa Santos é considerar 

qualquer ordem normativa direito, o que gera confusão e prejudica análises mais precisas 

sobre as diferentes formas de regulação social existentes (Tamanaha 2008: 393-394). 

A segunda é a romantização dos “direitos não-estatais”, gerada pela ausência de 

cuidados metodológicos para identificar relações de poder entre os grupos que reivindicam o 

status de centros produtores de direito, acompanhada da demonização do direito estatal como 

opressor e marginalizante (Sieder 1997: 20). Por exemplo, enquanto Sousa Santos observou o 

direito produzido pela associação de moradores de uma favela, Junqueira e Rodrigues (1992: 

13-16) identificaram em outra favela a “juridicidade da boca-de-fumo”, através da qual 

traficantes aplicavam penas e resolviam conflitos de vizinhança segundo os próprios impulsos 

e interesses. O restante da população, por sua vez, aceitava a boca-de-fumo e a ela recorria em 

situações de conflito pela capacidade de os traficantes organizarem e aumentarem  

“a previsibilidade de vida quotidiana das pessoas e [reduzirem] o risco de algum 

tipo de agressão (pessoal ou patrimonial) aos moradores dessas áreas. Afinal, ao 

contrário da polícia, que não distingue ‘trabalhador’ e ‘bandido’ e que pega a 

população de surpresa, os traficantes de drogas [...] nos dias de tiroteio alertam a 

população para permanecer em casa, com janelas e portas bem fechadas” 

(Junqueira e Rodrigues 1992: 15) 

A partir destas críticas surgiram outras propostas de uso do conceito de pluralismo 

jurídico, sobretudo em abordagens descritivas. Benda-Beckmann (2002: 48-52) propõe um 

conceito analítico de direito, composto de dimensões morfológicas e funcionais, que permite 

ao cientista social observar nas fontes variações em uma ou mais dimensões. As dimensões 

morfológicas são sete: o grau de institucionalização, o grau de profissionalização do 
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 Tradução nossa. No original: “legal pluralists are unable to identify a clear line to separate legal from non-

legal normative orders”. 



35 

 

 

conhecimento, o fundamento de validade e a justificação da legitimidade, o grau de 

coercitividade associado às normas, o modo como as normas e decisões são transmitidas 

(oralmente ou por escrito), o alcance geográfico e social do direito observado e o conteúdo 

substantivo do direito. Por fim, o autor argumenta que atributos funcionais, como a 

efetividade do direito enquanto mecanismo de pacificação de conflitos ou o grau de 

conformidade da população em relação às normas, devem ser vistos também como variações 

e não como propriedades fixas. 

Já Tamanaha (2008: 396) argumenta que não é possível estabelecer definições 

analíticas e prévias de direito, pois o uso do conceito varia através do tempo e do espaço. As 

únicas características comuns dos diferentes “direitos” são o fato de que são identificados por 

pessoas como tais e são associados a ideologias de legitimação política. Se mais de uma fonte 

de direito é identificada, estamos diante de uma situação de pluralismo jurídico. 

As propostas de Tamanaha (2008) e Benda-Beckmann (2002) apontam para 

aspectos dos direitos indígena e estatal que devem ser levados em conta não só em abordagens 

descritivas, mas em trabalhos cujo objetivo seja compreender ou avaliar as diferentes 

estratégias institucionais de regulação das relações entre os dois direitos. Uma primeira 

grande diferença é o caráter não-escrito ou costumeiro do direito indígena, em contraste com 

o direito escrito e formal das ordens oficiais. 

Uma consequência dessa diferença é a de que ambos se prestam a operações 

lógicas e usos sociais diferentes (Carneiro da Cunha 1989: 267). Alguns exemplos históricos 

ilustram essa diferença. Durante o processo de consolidação dos Estados nacionais europeus, 

formas de direito costumeiro foram incorporadas a um direito escrito controlado por juristas 

profissionais. Gradualmente, o que o direito escrito denominava “direito costumeiro” não 

mais correspondeu aos costumes da população envolvida, e sim à “ciência jurídica” produzida 

por aqueles juristas (Tamanaha 2008: 380). O outro exemplo é o das estratégias de 

colonizadores para controlar populações indígenas. A ordem jurídica colonial estabelecia 

restrições materiais ao direito costumeiro e instituía cortes oficiais para revisar as decisões das 

autoridades indígenas. A partir do momento em que os usos e costumes eram transportados do 

seu contexto original para as cortes, eles perdiam o sentido
36

: “em muitos contextos indígenas, 

regras não eram tratadas como imperativos vinculantes, e sim como regras flexíveis que 
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 Carneiro da Cunha (1989: 265) defende um ponto similar ao afirmar que os antropólogos, que por muitos anos 

perceberam o direito costumeiro como “um universo de regras mecânicas e imperativas, (...) começaram a 

perceber um campo de estratégias, assentes em uma pletora de normas não necessariamente unívocas e nem 

sempre convergentes”. 
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poderiam ser negociadas durante o processo de resolução das disputas” (Tamanaha 2008: 

384). Em razão destas características, Carneiro da Cunha (1989: 265-266) recomenda que um 

Estado cuja intenção seja reconhecer o direito costumeiro de um grupo indígena deve 

respeitar não regras específicas, mas a autoridade para elaborá-las. 

Botero e Jaramillo (2009: 152) chamam a atenção para as diferenças de grau de 

institucionalização e profissionalização do direito entre os povos indígenas colombianos. 

Enquanto o direito estatal é caracterizado por um aparelho especializado, uma diferenciação 

entre regas jurídicas e outras formas de controle social e uma profissão dedicada a 

compreender a aplicar o que denominamos “direito”, entre os povos indígenas não há uma 

diferenciação clara entre os mecanismos de controle social existentes. São estes mecanismos 

de controle que garantem a continuidade dos povos indígenas enquanto culturas distintas. 

Sieder (1997:55) identifica tendências similares entre os maias na Guatemala: autoridades 

políticas e jurídicas são as mesmas, e sua legitimidade, ao menos idealmente, decorre de 

atributos pessoais como experiência de vida e comportamento. 

Albó (2012: 207-214) identifica tendências comuns aos diferentes direitos 

costumeiros dos povos indígenas bolivianos, especialmente em relação ao conteúdo 

substantivo, ao grau de profissionalização e ao grau de institucionalização. O autor denomina 

“visão global” a ausência de diferenciação entre os ramos do direito e entre o direito e outros 

aspectos da cultura, como o político, o econômico e o religioso. Consequentemente, não há 

instituições especializadas em aplicar direito, o que não significa que não haja diferentes 

instituições. Os conflitos em geral são apreciados pela autoridade tradicional, mas podem ser 

conduzidos à assembleia comunitária em caso de insatisfação com a solução proposta. É 

comum também que o direito indígena seja oral, embora seja cada vez mais frequente a 

prática de reduzir a escrito as decisões tomadas pelas autoridades, com o fim de documentá-

las ou usar como meio de prova perante autoridades estatais. Por ser oral, o direito indígena é 

flexível, e gera previsibilidade e segurança não a partir de regras abstratas interpretadas por 

especialistas, mas a partir do consenso entre os membros da comunidade em relação a 

princípios e decisões a serem tomadas. A oralidade e a ausência de especialização profissional 

implicam também menos custos e menos burocracia. Para o autor, todas estas tendências 

indicam que o direito indígena funciona bem no nível local, onde todos se conhecem. 

Tendências similares são encontradas entre os maias, em cujos costumes a resolução de 

conflitos é voluntária e enfatiza as partes envolvidas e a motivação, com o fim de conciliá-las 

e reestabelecer a harmonia em uma comunidade onde todos se conhecem. Esta tendência é 
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contrastada com o direito moderno, que enfatiza regras abstratas e as consequências de seu 

descumprimento, e confere ao juiz a missão principal de apresentar uma solução para o 

conflito. Como as autoridades tradicionais maias não tinham acesso a meios próprios de 

coerção, era comum a ameaça de levar o conflito à justiça ordinária em caso de não 

cumprimento do acordo por uma das partes (Sieder 1997: 54). 

Por fim, o exemplo da autoridade tradicional maia mostra que o direito 

costumeiro indígena decorre também da interação com o direito estatal. Uma forma de 

interação é o uso estratégico que os membros dos grupos fazem do direito costumeiro e do 

direito estatal, e outra é o recurso das próprias autoridades indígenas ao direito estatal. Sousa 

Santos (2012: 19-20) observa entre os povos indígenas bolivianos uma variação entre os tipos 

de conflitos administrados pelas autoridades tradicionais: enquanto algumas procuram 

resolver todos os conflitos, outras consideram a justiça ordinária mais capaz de resolver parte 

dos conflitos. Sieder (1997: 51) observa que os indivíduos de comunidades maias com acesso 

mais fácil à justiça ordinária a ela recorriam com maior frequência se comparados com os 

membros de comunidades isoladas. Entre as autoridades tradicionais maias havia também a 

percepção de que problemas como homicídios, danos sérios à integridade física de pessoas ou 

à propriedade e conflitos relacionados à terra só poderiam ser resolvidos pela justiça 

tradicional. 

 

2.4 A complexidade da coexistência entre Estados e povos indígenas 

As seções anteriores mostram que os povos indígenas têm razões históricas e 

culturais para demandar contra o Estado. Enquanto cidadãos com identidades culturais 

próprias, reivindicam condições especiais para terem os mesmos direitos da sociedade 

dominante, como educação na língua materna, serviços de saúde culturalmente adaptados e 

garantia de acesso às terras que ocuparam tradicionalmente, ou uma autonomia institucional 

que os permita garantir por si próprios estes direitos. Enquanto descendentes de povos pré-

coloniais, reivindicam a legitimidade de seu direito e suas instituições perante o Estado, 

usando ou não a linguagem do direito moderno: por exemplo, enquanto os indígenas norte-

americanos formulam suas demandas em termos de soberania, os bolivianos se identificam 

como povos com direito à autodeterminação e nações em um Estado plurinacional. 
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Especificamente em relação à autonomia jurisdicional, a construção de relações 

igualitárias entre Estados e povos indígenas enfrenta desafios de três tipos. O primeiro deles é 

a assimetria de poder entre os povos e os Estados, um problema que surge tanto se a 

autonomia é negociada em um processo constituinte quanto na elaboração de uma convenção 

internacional. O segundo problema é o desenvolvimento de mecanismos de coordenação e 

cooperação entre os diferentes direitos. Por fim, as diferenças procedimentais e materiais 

entre o direito estatal e o direito costumeiro criam desafios. Por exemplo, a concentração da 

autoridade política e jurisdicional em uma mesma pessoa contraria o modelo de separação de 

poderes presente no direito estatal, enquanto a flexibilidade do direito costumeiro, em 

princípio, contraria a ideia de justiça ligada à aplicação uniforme de regras previamente 

estabelecidas. O capítulo seguinte procura compreender como o direito colombiano e o direito 

boliviano lidaram com estes problemas. 
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3 AUTONOMIA POLÍTICA INDÍGENA: OS CASOS COLOMBIANO E 

BOLIVIANO 

O fortalecimento político dos povos indígenas perante a comunidade 

internacional, a popularização do argumento multiculturalista e as reformas do sistema 

judicial com vistas a reconhecer mecanismos alternativos de solução de conflitos (Yrigoyen 

Fajardo 2011: 144-145) influenciaram a adoção de reformas constitucionais e legais voltadas 

para os povos indígenas. Nas subseções que seguem, apresento em maiores detalhes as 

consequências jurídicas e institucionais do reconhecimento constitucional dos indígenas 

enquanto minorias culturais na América Latina, em relação ao regime de autonomia política, 

com ênfase na jurisdição e nos mecanismos de controle das autoridades indígenas. A 

autonomia política inclui regras de competência, o que por sua vez incluirá os critérios de 

solução de conflitos entre ordens jurídicas. Os mecanismos de participação na comunidade 

nacional incluem a instância de solução de conflitos e outras medidas de inclusão ou 

promoção da participação de indígenas nos órgãos políticos nacionais. O objetivo da seção é 

apresentar exemplos de práticas, sem catalogar exaustivamente as consequências do 

reconhecimento do pluralismo jurídico. Foram selecionados os direitos indigenistas da 

Colômbia e da Bolívia. A escolha da Bolívia se justifica pelo fato de as Constituições recentes 

deste país e do Equador serem consideradas um novo marco do constitucionalismo pluralista 

ao refundarem suas ordens buscando superar a ausência indígena constituinte. Já a Colômbia 

se destaca entre os países que, sob a influência recente do Convênio 169, incorporaram 

expressamente o pluralismo jurídico em suas Constituições. A jurisprudência produzida pela 

Corte Constitucional do país a respeito do direito e da autonomia política é considerada por 

ativistas como exemplar (Bonilla 2006: 25) e inspiradora dos desenvolvimentos mais recentes 

na Bolívia e no Equador. Tanto o caso colombiano como o caso boliviano apresentam uma 

tendência a considerar as autoridades indígenas como parte do Estado e não como instâncias 

externas ou paralelas. No caso colombiano, essa incorporação ocorre de modo incompleto: a 

Constituição prevê autonomia jurisdicional, administrativa e orçamentária para os territórios 

indígenas, mas a participação no orçamento depende de lei que não foi editada. No caso 

boliviano, a Constituição é expressa em considerar as autoridades indígenas parte do Estado, 

mas a legislação que regulamenta os territórios indígenas e a coordenação entre jurisdições é 

ambígua, eventualmente tratando as autoridades indígenas como entidades externas ao 

Estado. 
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3.1 O modelo colombiano de autonomia política 

Os povos indígenas colombianos compreendem 2,74% da população e detém 

titularidade sobre uma área de aproximadamente 34 milhões de hectares, que ocupa 29,8% do 

território do país (Anaya 2010: 12). São culturalmente muito heterogêneos e dispersos pelo 

país (Uprimny e Garcia Villegas 2002: 311). Como movimentos sociais, estão organizados 

desde 1960 e elegeram dois representantes diretos na Assembleia Nacional Constituinte 

(ANC) que deu origem à Constituição Política de 1991. As regras da eleição constituinte 

permitiram a participação de representantes de organizações sem exigir deles a filiação a 

partidos políticos, de modo que o embera Francisco Rojas Birry foi eleito como representante 

da Organização Nacional Indígena da Colômbia (ONIC)
37

, e o guambia Lorenzo Muelas 

Hurtado foi eleito como representante da Autoridades Indígenas da Colômbia (AICO)
38

. 

As propostas de ambos os constituintes
39

 estão diretamente refletidas na 

autonomia reconhecida pela Constituição colombiana aos povos indígenas, com dimensões 

administrativas, políticas e jurisdicionais. O artigo 330 reconhece as instituições de governo, 

definidas como “conselhos conformados e regulamentados segundo os usos e costumes de 

suas comunidades”, e o artigo 246 reconhece o exercício da jurisdição segundo normas e 

procedimentos próprios. Em outras palavras, a Constituição reconhece aos povos indígenas o 

exercício de funções típicas de Estado a partir de uma base territorial
40

, mas dentro dos limites 

estabelecidos pela própria Constituição e pelas leis
41

. A Constituição prevê, ainda, 

possibilidades de participação de territórios indígenas nas receitas do Estado, com uma 

correspondente autonomia financeira e orçamentária, mas a ausência de lei regulamentadora 

até o momento
42

 torna estas disposições constitucionais sem efeito. Finalmente, a 

Constituição estabelece competências específicas para os conselhos mencionados no artigo 

330, como elaborar políticas e planos de desenvolvimento econômico e social em 
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 A ONIC “funciona como uma representação de organizações e representa mais de 23 associações indígenas de 

toda a Colômbia” (Baratto 2012: 12). 
38

 A AICO é uma organização regional composta de líderes guambias, aikós e emberas (Baratto 2012: 12). 
39

 Para um maior detalhamento do contexto e das discussões sobre questões indígenas na ANC colombiana, ver 

Bonilla 2006: 111-144 e Baratto 2012: 12-17. 
40

 O artigo 246 prevê que as autoridades “poderão exercer funções jurisdicionais dentro de seu âmbito territorial” 

e o artigo 330 prevê que “os territórios indígenas estarão governados por conselhos conformados e 

regulamentados segundo os usos e costumes de suas comunidades”. 
41

 Como será visto mais adiante, a Corte Constitucional interpreta estas limitações de modo a apenas 

determinados conteúdos servirem de limite, pois de outro modo não haveria autonomia na prática. 
42

 A lei regulamentadora foi editada em 2011 (Lei 1454, ou Lei Orgânica de Ordenamento Territorial), mas é 

totalmente omissa a respeito dos territórios indígenas. Em razão disso, uma demanda de inconstitucionalidade 

por omissão foi proposta perante a Corte Constitucional da Colômbia, que decidiu que não era competente para 

julgar o caso por se tratar de omissão total em relação aos artigos 327 e 329, incisos 1 e 3 da Constituição 

(Sentença de Constitucionalidade 489/2012). 
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conformidade com os planos nacionais
43

, coordenar programas e projetos das diferentes 

comunidades do território
44

, representar os territórios perante o governo nacional
45

. 

Estas disposições constitucionais mostram que as instituições de governo 

indígenas não são definidas e reguladas apenas pelos costumes próprios, mas também pelo 

direito estatal. Normas infraconstitucionais reforçam este ponto: duas instituições comuns aos 

povos indígenas estão previstas em lei, o cabildo e as autoridades tradicionais. O cabildo é um 

líder indígena nomeado segundo os costumes da própria comunidade
46

, e é competente para 

atuar no governo econômico da comunidade, no recenseamento das famílias, na representação 

legal da comunidade e na regulação do uso da propriedade coletiva pelos membros
47

. As 

autoridades tradicionais são definidas como “os membros da comunidade indígena que 

exercem dentro da estrutura própria da respectiva cultura um poder de organização, governo, 

gestão e controle social” (Montaña 2009: 254-256).  

É possível argumentar, portanto, que as instituições indígenas de governo são 

parte do Estado colombiano
48

. Se adotada esta perspectiva, os territórios indígenas fariam 

parte de uma estrutura próxima de um Estado federal, por poderem exercer função legislativa. 

No entanto, a Constituição declara que o Estado colombiano é unitário e não define com 

clareza as matérias sobre as quais as instituições de governo indígenas podem elaborar “suas 

próprias normas e procedimentos”. Esta tensão entre o Estado unitário e o reconhecimento da 

jurisdição indígena na Constituição colombiana reapareceu em ações judiciais movidas contra 

decisões de autoridades indígenas ou movidas por autoridades indígenas contra o governo. 

Paralelamente, a ação de tutela, também criada pela Constituição de 1991, facilitou o acesso à 

justiça constitucional:  

“qualquer pessoa pode, sem nenhum requisito especial, solicitar a qualquer juiz a 

proteção direta dos seus direitos fundamentais. Daí que seja relativamente fácil 

para os cidadãos converterem uma reclamação em uma discussão jurídica que deve 

ser constitucionalmente decidida, e em um tempo bastante curto, pela justiça 

constitucional” (Uprimny e Garcia Villegas 2002: 306).  

Consequentemente, ao julgar estas ações, a Corte assumiu o papel de delimitar o 

autogoverno dos povos indígenas do país e formou uma jurisprudência que confere à 

autonomia política um conteúdo voltado para que os povos indígenas se mantenham enquanto 
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 Artigo 330.2. 
44

 Artigo 330.6. 
45

 Artigo 330.8. 
46

 Artigo 3 da Lei 89 de 1890. 
47

 Artigo 7º da Lei 89 de 1890 e artigo 2º, inciso 5, do Decreto 2164 de 1995 (regulamenta a lei 160 de 1994, que 

dispõe sobre a reforma agrária). 
48

 O argumento se torna ainda mais forte se as previsões de participação dos territórios indígenas nas receitas 

nacionais eventualmente forem eficazes. 
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minorias culturais, ou seja, mantenham-se distintos da cultura da sociedade majoritária 

(Bonilla 2006: 199-200). 

Ao interpretar os artigos 246, 329
49

 e 330 em conjunto com os artigos 7 e 70.2, 

segundo o qual o Estado reconhece a diversidade cultural da nação colombiana e a igualdade 

e a dignidade de todas as culturas que convivem no país, a Corte Constitucional desenvolveu 

um conjunto de direitos coletivos dos povos indígenas colombianos. O primeiro deles é o 

direito à sobrevivência cultural. Assim como o indivíduo tem direito à vida, o povo indígena 

tem o direito a não desaparecer enquanto grupo culturalmente diferenciado
50

. O segundo é o 

direito à integridade étnica e cultural, que é análogo ao direito individual à integridade 

pessoal
51

. O terceiro é o direito à integridade ecológica, que decorre da constatação da 

relevância da preservação do hábitat natural dos povos indígenas para a reprodução de sua 

cultura
52

. O quarto é o direito de propriedade sobre o território
53

, que inclui a possibilidade de 

controlar a entrada e a permanência de pessoas
54

. O quinto é o direito a determinar as próprias 

instituições políticas, com o consequente reconhecimento delas por parte do Estado
55

. 

Finalmente, os povos indígenas têm o direito a administrar justiça em seus territórios 

conforme normas e procedimentos próprios
56

 (Sanchez Botero e Jaramillo 2009: 145-149). 

O exercício de tais direitos coletivos é limitado por critérios materiais, territoriais 

e pessoais. Três linhas jurisprudenciais da Corte interpretam a disposição constitucional 

segundo a qual a jurisdição indígena deve ser exercida sem contrariar as leis e a própria 

Constituição, estabelecendo conteúdos que as “normas e procedimentos próprios” podem 

assumir. A Corte estabeleceu também regras para conflitos de jurisdição indígena e ordinária. 

Todos estes critérios levam em consideração, de alguma forma, o estatuto dos povos 

indígenas como minorias culturais e seu direito de permanecer culturalmente diferenciados. 

Ao desenvolver limitações materiais para a jurisdição indígena, a Corte pressupôs 

                                                 
49

 Este artigo dispõe que os territórios indígenas são de propriedade coletiva e inalienável. 
50

 Ver sentenças T-28/1992, T-342/1994, T-7/1995, SU-39/1997, SU-510/1998 e T-652/1998. 
51

 Ver sentenças T-342/1994, SU-39/1997, SU-510/1998 e T-652/1998. 
52

 Ver sentenças T-380/1993, SU-37/1997 e T-652/1998. 
53

 Outras dimensões desse direito são o título de propriedade (sentença T-567/1992); a divisão ou unificação dos 

territórios para que a cada povo corresponda um território (sentenças T-188/1993 e T-652/1998) (Sanchez 

Botero e Jaramillo 2009: 146-147). 
54

 Ver sentenças T-257/1993, SU-510/1998 e T-652/1998. Para limitações do direito, ver sentenças T-405/1993 e 

SU-037/1997. 
55

 Ver sentenças C-139/1996 e T-652/1998. 
56

 Ver sentenças T-254/1994, C-139/1993, C-349/1996, T-496/1996 e T-23/1997. As autoras apontam outros 

direitos que emergem da jurisprudência da Corte, como a participação em decisões do governo central que 

afetem o território indígena, a igualdade linguística, a determinação do grupo segundo sua cosmovisão religiosa, 

o reconhecimento e a proteção das práticas médicas tradicionais e a igualdade material (que se traduz na 

obrigação de o Estado prestar serviços como saúde e educação a povos indígenas em situação de grave e 

manifesta debilidade material). 
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que considerar todas as disposições legais e constitucionais como limites equivaleria a não 

haver qualquer autonomia para os povos indígenas. Assim, para a primeira linha 

jurisprudencial, é preciso levar em conta o grau de “conservação” dos usos e costumes do 

grupo, isto é, sua capacidade de manter-se “tradicional” e “diferente” da cultura majoritária. 

Quanto maior essa capacidade, maior deve ser a autonomia jurisdicional daquela comunidade 

indígena. No entanto, qualquer grau de autonomia é limitado pelos direitos fundamentais 

constitucionais ou pelas normas de ordem pública que protegem valores superiores ao 

princípio de diversidade cultural e aos direitos coletivos à sobrevivência e à integridade 

cultural
57

. Outra linha jurisprudencial da Corte apresenta critérios mais simplificados: cabe 

aos juízes estatais definir os limites da jurisdição indígena ao receber pedidos de tutela 

jurisdicional, levando em conta prioritariamente o grau de restrição aos direitos dos 

indivíduos envolvidos e se todos eram parte do mesmo povo indígena. De forma 

complementar, o juiz deve considerar a cultura envolvida e o grau de isolamento ou 

integração da comunidade em relação à cultura majoritária
58

. Finalmente, a terceira linha 

prioriza o grau de “conservação” dos usos e costumes do grupo. Quanto maior o grau, maior 

deve ser a autonomia jurisdicional daquela comunidade indígena, encontrando limites apenas 

no núcleo intangível dos direitos fundamentais constitucionais
59

 (Montaña 2009: 275-276; 

Sanchez Botero e Jaramillo 2009: 155-170). 

O alcance da jurisdição indígena também foi determinado pela Corte através de 

critérios territoriais e pessoais de aplicação. O indivíduo indígena pode ser julgado de acordo 

com as normas e pelas autoridades da própria comunidade e as autoridades podem exercer 

jurisdição não apenas sobre os territórios oficialmente demarcados, mas sobre as terras 

habitualmente ocupadas por aquele povo
60

. Conflitos entre indígenas dentro do território são 

julgados pelas autoridades indígenas. Já o indivíduo indígena que se envolve em conflitos 

com membros de outros grupos ou da sociedade dominante é, a princípio, julgado pelo 

Estado. O juiz estatal pode devolver o conflito às autoridades indígenas após levar em conta 

aspectos como o modo como a justiça indígena e a estatal veem o conflito e o grau de 

isolamento ou familiaridade do indígena com a cultura majoritária
61

 (Montaña 2009: 270-271; 

Sanchez Botero e Jaramillo 2009: 161-166). 
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 Ver sentença T-254/1994. 
58

 Ver sentenças C-139/1996, T-349/1996 e T-523/1997. 
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 Ver sentença SU-510/1998. 
60

 Ver sentença T-254/1994. 
61

 Ver sentenças T-496/1996 e T-266/1994. 
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3.1.1 Os casos Arhuaco e Paez: entre o multiculturalismo tradicionalista e o retorno a um 

liberalismo etnocêntrico 

 

Ao examinar ações que questionavam decisões tomadas por autoridades 

indígenas, a Corte Constitucional se deparou, diversas vezes, com o dilema de conciliar 

direitos fundamentais individuais garantidos pela Constituição com decisões que restringiam 

ou suprimiam tais direitos. As interpretações destes conflitos materiais e as soluções possíveis 

podem revelar visões tradicionalistas do multiculturalismo, ou seja, a ideia de que as políticas 

multiculturais servem para proteger práticas tradicionais relevantes para a preservação da 

identidade do grupo, ou visões liberais do multiculturalismo, segundo as quais as políticas 

multiculturais servem para estabelecer termos equitativos nas relações entre minorias e 

maiorias culturais, garantindo aos membros das primeiras controle sobre suas próprias 

identidades (Kymlicka 2007: 100). Para o multiculturalismo liberal, a autonomia que os 

direitos individuais procuram garantir a cada cidadão não pode ser suprimida de modo 

justificável. Uma questão diferente, no entanto, é que justificativa uma cultura majoritária 

liberal tem para forçar uma minoria cultural (ou, de modo mais claro, aqueles que detêm 

poder político na minoria cultural) a garantir direitos individuais. Kymlicka (1995: 165) 

distingue entre intervenções coercitivas e não-coercitivas e argumenta que somente as últimas 

são legítimas e prudentes. 

Intervenções coercitivas, além de serem percebidas como agressivas aos direitos 

de autogoverno das minorias culturais, são paternalistas e podem gerar efeitos indesejados, 

como a instabilidade das medidas liberais ou mesmo da própria organização social da 

minoria, prejudicando gravemente todos os seus membros. O liberalismo somente é refletido 

pelas instituições quando os cidadãos internalizam os valores liberais. Formas não-coercitivas 

de intervenção seriam educação, persuasão e incentivos financeiros, embora não seja clara a 

linha que divide a coerção da não-coerção (Kymlicka 1995: 166-167). 

Para Bonilla (2006: 78-79), a distinção é problemática e insatisfatória por não 

levar em consideração as relações de poder entre países, no caso de financiamentos externos, 

e as relações de poder entre a sociedade majoritária e a sociedade minoritária, de modo que a 

questão de conciliar liberalismo e minorias não liberais permanece em aberto. Duas decisões 

da Corte Constitucional colombiana, selecionadas de forma exemplificativa pela dificuldade 

dos casos e pelos argumentos mobilizados, ilustram tanto as fragilidades do multiculturalismo 

tradicionalista quanto as dificuldades práticas do multiculturalismo liberal.  

No caso Arhuaco (SU-510/1998), foram questionadas as medidas das autoridades 
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ika ou arhuacas, denominadas mamos, contra os ika convertidos ao cristianismo evangélico e 

contra a Igreja Pentecostal Unida da Colômbia (IPUC), que havia se instalado no território
62

. 

Os ika convertidos alegaram que estavam sendo punidos pelos mamos pelo mero fato de 

serem cristãos, além de serem constantemente preteridos na distribuição dos bens do grupo. 

Os mamos alegaram que estavam punindo os convertidos por faltas comuns, não pelo fato de 

professarem outra religião, mas que não tolerariam o exercício coletivo da religião. Em razão 

disso, determinaram que os templos evangélicos construídos no território fossem fechados e 

que os membros não-indígenas da IPUC fossem expulsos do território. 

Com base em perícias e pesquisas antropológicas citadas ao longo da decisão, a 

Corte afirmou que entre os ika as organizações política e religiosa se confundem. Os mamos 

são líderes religiosos e políticos; outros líderes políticos, como os cabildos, reúnem-se com os 

mamos para tomar decisões em um local sagrado e em conformidade com a religião local. A 

Corte concluiu que a religião era, portanto, elemento constitutivo da cultura ika: os deveres 

religiosos de cada membro eram também deveres políticos e sociais que mantinham a coesão 

daquele povo. O proselitismo religioso era, portanto, uma ameaça aos direitos coletivos do 

povo ika à sobrevivência e à integridade culturais. 

Assim, a Corte declarou constitucional a decisão de expulsar do território a igreja 

evangélica e seus membros não-indígenas, assim como impedir o exercício coletivo da 

religião evangélica pelos indígenas convertidos
63

. Embora não tenha ficado provada a razão 

da punição dos mamos aos convertidos, a Corte decidiu que os mamos não poderiam punir os 

membros pelo mero fato de professarem outra religião, mas poderiam privilegiar os membros 

que adotassem a religião ika na distribuição dos bens dentro do grupo e poderiam punir os 

membros que deixassem de cumprir os deveres sociais prescritos pela religião. Em suma, para 

que a cultura ika sobrevivesse, a religião ika deveria ser preservada contra o proselitismo.  

O critério da sobrevivência cultural não é desenvolvido pela Corte em suas 

decisões (Bonilla 2006: 189), mas parece pressupor que cada cultura possui práticas que 

devem ser preservadas em nome da manutenção da diferença e da identidade. Neste sentido, a 

concepção de multiculturalismo da Corte é tradicionalista e, portanto, problemática. Em 

primeiro lugar, porque não há critérios seguros ou neutros que permitam distinguir que 

práticas devem ser preservadas ou mesmo se são autênticas ou ancestrais. É possível, 

inclusive, que as práticas não sejam tradicionais, como mostra um estudo sobre os maias na 
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 O povo ika é composto de cerca de 15.000 pessoas, das quais cerca de 300 são convertidos ao cristianismo 

evangélico (SU-510/1998). 
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 Os mamos afirmaram que permitiriam o culto privado ou em pequenos grupos familiares, bem como que os 

membros convertidos educassem seus filhos na religião evangélica. 
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Guatemala. Segundo o estudo, práticas de direito costumeiro definidas como ancestrais na 

verdade eram recentes e influenciadas pelas relações de poder e pelo sistema econômico 

coloniais (Sieder 1997: 30-31). Em segundo lugar, as práticas podem estar em disputa dentro 

do grupo e a proteção delas pode aumentar o poder de quem as defende sobre os demais. 

Finalmente, o critério da Corte sugere que o valor da diversidade cultural justifica um dever 

de preservação das culturas como são e a consequente rejeição de influências externas e da 

mudança cultural, quando estas na verdade são a regra na história dos povos e podem ser 

benéficas aos membros dos diferentes grupos (Kymlicka 2007: 100-101). 

Por outro lado, garantir a liberdade religiosa permitindo o proselitismo no 

território ika seria deslegitimar as autoridades políticas daquele povo
64

 e intervir 

drasticamente nas relações de poder lá estabelecidas. Não é possível antecipar os efeitos que 

essa intervenção geraria na vida social dos ika. Além disso, uma decisão que permitisse o 

proselitismo seria paternalista e desprezaria toda a cosmovisão daquele povo indígena, que se 

reflete em sua organização religiosa, social e política. Em suma, há razões para decidir em 

qualquer das direções, e ambas as direções são moralmente problemáticas. 

Por outro lado, a defesa de direitos individuais por parte de uma instituição 

jurídica pertencente à cultura dominante pode gerar uma interpretação culturalmente 

enviesada das decisões tomadas no âmbito da comunidade indígena e minar a possibilidade de 

uma troca cultural equitativa. No caso Paéz (T-1127/2001) a Corte determinou que cessasse 

uma medida do cabildo de Talaga que consistia em manter um acusado por furto afastado de 

sua família enquanto o crime era apurado. A tutela judicial fora solicitada pela mãe do 

acusado, que estava sofrendo com a separação. 

A Corte concluiu que a medida violava o devido processo legal e fundamentou a 

decisão na defesa da prevalência dos direitos individuais sobre direitos coletivos. Segundo a 

decisão
65

, a valorização de uma diversidade cultural que inclua grupos anti-liberais é 

permissiva a um coletivismo que ou coloca o bem do grupo acima da autonomia individual ou 

presume que o bem supremo do indivíduo não é uma questão que ele mesmo seja capaz de 

resolver, mas algo que somente é possível através do grupo. A Corte cita como exemplos do 

coletivismo do primeiro tipo a imagem clássica do pai de família e as teorias tradicionais da 

monarquia, e como exemplos do segundo tipo a doutrina da salvação da alma através da igreja 

cristã. Além disso, é incoerente valorizar culturas indígenas coletivistas e limitar o alcance de 

visões tradicionalistas dentro da cultura majoritária, como o cristianismo. A única ação 
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coletiva defensável, portanto, é aquela que seja o resultado da agregação de interesses 

individuais, ou seja, a que decorre da regra da maioria, e isto quando o indivíduo depende do 

grupo para perseguir os objetivos que define individualmente. 

De acordo com os relatórios antropológicos sobre a cultura paez mencionados na 

decisão, a sociedade é titular de direitos a que correspondem os deveres individuais das 

pessoas, definidos pelos diferentes papeis desempenhados por elas (como filhos, filhas, pais, 

mães, jovens, anciãos, anciãs). As pessoas devem desempenhar estes papéis em harmonia 

com a sociedade e com o entorno natural, observando valores como a preservação da vida, a 

honra e a reciprocidade. Estes dois últimos valores são gravemente violados por práticas 

como o furto, que significa tomar do outro o fruto de seu trabalho. Alguém que furta entra em 

desarmonia com o ambiente e precisa ser isolado da sociedade, de modo análogo a um 

portador de uma doença infectocontagiosa que precisa ser isolado para o próprio bem e para o 

bem das pessoas próximas a ele. 

A argumentação da corte é problemática por três razões. Em primeiro lugar, ela 

atribui aos povos indígenas um coletivismo típico de regimes autoritários europeus. Os 

próprios exemplos utilizados são todos da história europeia, e contrastam com o próprio 

coletivismo presente na cultura de que trata a decisão: ideias como as do significado do furto 

ou de que aquele que o comete deve ser afastado da sociedade para então ser reintegrado a ela 

não são de todo estranhas a uma concepção de justiça que privilegie a autonomia pessoal. A 

Corte presume que a história é linear, evolutiva e igual para todos os povos. Em segundo 

lugar, a argumentação presume que as interações entre culturas necessariamente resultam na 

apropriação total de uma pela outra, de modo unilateral. Em outras palavras, “o argumento 

reivindica um purismo cultural monoteísta que parte de uma inferência sem demonstração: a 

de que as apropriações culturais são totais e consequentemente não existem contextos de 

reapropriação.” (Bacca 2010: 97) 

Em contraste, estudos sobre interações culturais mostram que não existe 

identidade cultural pura, como é o caso da disseminação do cristianismo na serra peruana, que 

só ocorreu através do idioma local, o quechua (Arguedas 1981:43). As identidades culturais 

são dinâmicas e decorrem do ambiente e das escolhas individuais ao longo da vida, de modo 

que qualquer política fundada nas identidades como se fossem essenciais ou estáticas está 

fadada ao fracasso (Bacca 2010: 91-92) 

Finalmente, a mera existência de direitos coletivos não necessariamente indica um 

coletivismo que suprima direitos individuais. O reconhecimento dos povos indígenas como 

culturas minoritárias pode ter diferentes consequências políticas e jurídicas. Por exemplo, 
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direitos individuais podem ser conferidos aos membros da cultura, como no caso dos direitos 

especiais de caça e pesca atribuídos aos indígenas nos Estados Unidos. Estes direitos são 

exercidos por indivíduos e atribuídos a eles em razão do pertencimento ao grupo, e não ao 

grupo para que o grupo os exerça (Kymlicka 1995: 46-47). O monismo jurídico em um 

território multicultural é resultado do exercício de um direito coletivo por parte do grupo 

dominante: os membros do grupo criam sujeitos coletivos a partir do momento em que o 

Estado se torna soberano e independente. A organização política e a criação do direito são 

resultado de ação coletiva. Quando povos indígenas demandam direitos coletivos, não 

necessariamente afirmam que o ente coletivo tem direitos que prevalecerão sobre a vontade 

dos indivíduos, mas necessariamente demandam que suas formas de organização política e o 

direito que produzem não sejam combatidos pelas instituições da cultura dominante
66

 

(Clavero 1997: 250-251). 

 

3.1.2 Perspectivas e controvérsias sobre a autonomia indígena 

 

A combinação entre um texto constitucional que declara a igualdade entre as 

culturas e reconhece a capacidade dos povos indígenas de exercer funções típicas de Estado e 

uma jurisprudência constitucional antropologicamente informada
67

 e comprometida com o 

valor da diversidade cultural gerou resultados práticos majoritariamente positivos, isto é, 

permitiu aos indígenas exercer a própria jurisdição segundo suas próprias regras. Outro fator 

relevante é o uso de ações judiciais pelos atores que Uprimny e Garcia-Villegas (2002: 312) 

denominam “intelectuais indígenas”: “líderes bilíngues, que fizeram estudos nas 

universidades dos grandes centros urbanos e que desempenham tarefas nos dois âmbitos, 

indígena e branco”, participando de eleições para cargos políticos e opinando através dos 

meios de comunicação de massa. Muitos líderes indígenas
68

 veem a Corte Constitucional 

como a instituição estatal que melhor cumpriu os direitos previstos na Constituição para estes 

povos. 
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 Kymlicka (1995: 35-37) estabelece a distinção entre restrições internas e proteções externas para esclarecer as 

diferentes demandas possíveis por parte das minorias culturais. Restrições internas dizem respeito às relações 

entre membros dos grupos. Já proteções externas dizem respeito a relações entre diferentes grupos culturais. 
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 A expressão “jurisprudência antropologicamente informada” é inspirada em Fernandes (2012: 53), que se 

refere ao constitucionalismo brasileiro como “velho, antropologicamente desinformado e que não está à altura da 

Constituição brasileira”. 
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 Cf. entrevistas realizadas por Uprimny e Garcia-Villegas (2002: 312). 
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Entretanto, as justificativas utilizadas pela Corte tornam a autonomia dependente 

de uma comprovação de originalidade, de modo que os povos que modificarem suas práticas 

“tradicionais”, ainda que por escolha própria, perdem a autonomia (Kymlicka 2007: 153). 

Quando a Corte procura se aproximar de uma concepção mais liberal de multiculturalismo, 

acaba anulando a autonomia e impondo medidas etnocêntricas. Além disso, a definição 

jurisprudencial dos critérios de competência confere excessivo poder a um órgão 

exclusivamente estatal, o que gera questões de legitimidade que serão discutidas nas 

subseções finais deste capítulo. 

Por fim, há controvérsias no próprio movimento indígena em relação a obter a 

concretização de direitos através do Estado, seja se tornando parte dele, seja através das 

decisões da Corte Constitucional. De um lado apresentam-se líderes que ocupam cargos 

políticos em municípios situados em terras indígenas e segundo os quais os interesses desses 

povos são mais favorecidos por estratégias de negociação com o governo. De outro, líderes 

mais tradicionais, assessorados politicamente por antropólogos brancos, veem o Estado e o 

direito apenas como mais um instrumento para combater interferências governamentais em 

seus assuntos e veem os indígenas que ocupam cargos políticos como viciados pelos mesmos 

problemas da classe política tradicional, como clientelismo, corrupção e demagogia. Os mais 

radicais entendem que devem lutar por nações soberanas próprias, pois as cosmovisões 

indígena e não-indígena são incomunicáveis (Uprimny e Garcia-Villegas 2002: 312-313).  

3.2 O modelo boliviano de autonomia política indígena 

De modo geral, as populações indígenas da Bolívia são divididas entre as que 

habitam as terras altas e as que habitam as terras baixas. As populações das terras altas sempre 

tiveram contato com o colonizador e são integradas ao mercado nacional como trabalhadores 

do campo. A partir da segunda metade do século XX, estas populações foram submetidas a 

uma política estatal de assimilação. Durante este processo, deixaram de ser chamadas de 

índias e se organizaram em sindicatos de camponeses (campesinos). Apesar disso, muitos 

desses povos continuaram a praticar costumes, idiomas e religiões nativos. As populações das 

terras baixas são menores, mais dispersas pelo território e foram capazes de se manter isoladas 

por mais tempo, de modo que suas identidades étnicas são mais homogêneas, enquanto as 

populações das terras baixas combinaram elementos de classe e etnia em suas mobilizações 

políticas (Postero 2007: 10-11). Os movimentos sociais das terras altas deram origem a 

partidos políticos e a uma reflexão sobre as identidades indígenas como nações, que por sua 



50 

 

 

vez amadureceu para uma proposta de reorganização do próprio Estado, concebendo a terra 

enquanto território de titularidade das comunidades indígenas e de suas autoridades políticas e 

jurisdicionais, segundo seus próprios costumes (Lacerda 2014: 134-137). 

A ideia de plurinacionalidade, portanto, partiu das organizações das terras altas
69

, 

que posteriormente formariam com os recentemente organizados
70

 movimentos das terras 

baixas
71

 o Pacto de Unidad, uma macro-organização que apresentou à Assembleia 

Constituinte em agosto de 2006 uma proposta intitulada “Por um Estado Plurinacional e pela 

autodeterminação dos povos e nações indígenas, originárias e campesinas”, após um longo 

processo de negociação interna e consultas às comunidades locais. O Pacto demandava 

também que os constituintes fossem escolhidos em parte pelo sufrágio universal e em parte 

como representantes das comunidades originárias, por seus métodos tradicionais de escolha. 

Esta demanda não foi atendida pela lei de convocatória da Assembleia, que determinou a 

eleição por voto universal, direto e secreto, e a vinculação das candidaturas a partidos 

políticos. Apesar disso, mais da metade das 255 cadeiras da Assembleia Constituinte foram 

ocupadas por pessoas identificadas com alguma etnia indígena: 31,8% como quéchuas, 16,9% 

como aymaras (povos das terras altas) e 7,1% de outros povos
72

. 

O preâmbulo da Constituição Política do Estado (CPE) boliviano anuncia o 

compromisso de construir um novo Estado a partir da pluralidade da composição do povo 

boliviano e da livre determinação dos povos. O artigo 2º afirma a existência precolonial das 

nações e povos indígenas originários campesinos
73

, que exercem a livre determinação no 

marco da unidade estatal sob a forma de direitos à autonomia, ao autogoverno, à cultura, ao 

reconhecimento de suas instituições e à consolidação de suas entidades territoriais. 
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 Conselho Nacional de Ayllus e Markas do Qollasuyu (CONAMAQ), Confederação Sindical Única dos 

Trabalhadores Campesinos da Bolívia (CSUTCB) e Federação Nacional de Mulheres Campesinas Indígenas 

Originarias da Bolívia “Bartolina Sisa” (FNMCIOB “BS”). 
70

 As populações das terras altas se organizaram em sindicatos desde o fim dos anos 60 e fundaram partidos 

políticos nos anos 70, enquanto a primeira organização das terras baixas, a CIDOB, foi fundada em 1982 (Costa 

2011: 49-50). 
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 Confederação Indígena do Oriente Boliviano (CIDOB), Assembleia do Povo Guarani (APG), Confederação 

Sindical de Colonizadores da Bolívia (CSCB) e Confederação de Povos Étnicos de Santa Cruz (CPESC). 

Participaram também do Pacto outras organizações, como o Movimento Cultural Afrodescendente, a Associação 

Nacional de Regantes e Sistemas Comunitários de Água Potável e o Movimento sem Terra boliviano. 
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 Para uma reconstrução histórica da mobilização política dos povos indígenas na Bolívia até a Assembleia 

Constituinte, ver Costa 2011 e Lacerda 2014: 107-148. Para uma reconstrução dos debates da Constituinte, ver 

Lacerda 2014: 194-219 e Shavelzon 2010. 
73

 O artigo 30, I da CPE define como nação e povo indígena originário campesino “toda coletividade humana 

que compartilha identidade cultural, idioma, tradição histórica, instituições, territorialidade e cosmovisão, cuja 

existência é anterior à invasão colonial espanhola”. 
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A lista de direitos coletivos das nações e povos indígenas originário campesinos 

sugere que as autoridades indígenas não somente exercem funções de Estado, mas o fazem 

como parte do Estado, e não como entidades paralelas: os povos indígenas têm o direito 

coletivo a que suas instituições sejam parte da estrutura geral do Estado (artigo 30, II, 5). 

Entretanto, as disposições constitucionais e legais do direito boliviano são ambíguas em 

relação ao tratamento das autoridades indígenas, ora tratando-as como parte do Estado, ora 

tratando-as como paralelas ao Estado. Os itens a seguir desenvolverão este argumento a partir 

das questões da territorialidade e do pluralismo jurídico. 

 

3.2.1 A criação e a conversão de territórios em autonomias indígenas originário campesinas 

 

São direitos coletivos dos povos indígenas bolivianos a titularidade sobre as terras 

e territórios e a gestão territorial autônoma (artigo 30, II, 6 e 17). Os territórios indígenas 

originários campesinos (TIOC) são parte da organização territorial do Estado juntamente com 

os departamentos, regiões, províncias e municípios (artigo 269, I). Regiões e municípios 

podem, ainda, converter-se em indígena originário campesinos (artigo 291, I), de modo que 

há, no direito boliviano, três tipos de entidades territoriais indígenas. A CPE utiliza o termo 

autonomia indígena originário campesina (AIOC) para fazer referência a estes três tipos 

(artigo 291, I). 

Durante o período constituinte, organizações indígenas como o Conselho de 

Ayllus e Markas do Qullasuyu (CONAMAQ) e a Assembleia do Povo Guaraní (APG) 

apresentaram propostas mais radicais de divisão territorial. Segundo as duas organizações, 

“Se o propósito era refundar o Estado enquanto Plurinacional, não faria sentido 

manter a divisão territorial imposta pela cultura político-administrativa criollo-

mestiça, e sim devolver à maioria indígena do país o direito às suas formas próprias 

de territorialidade. Desta forma, enquanto nas terras altas o CONAMAQ defendia 

uma reterritorialização que eliminasse os limites departamentais criados e impostos 

artificialmente pela República, substituindo-os pela antiga territorialidade ancestral 

dos Markas, características do antigo Tawantinsuyu, a APG entendia que para a 

recuperação dos direitos territoriais dos povos e nacionalidades das terras baixas 

seria necessária a eliminação dos limites municipais e territoriais que incidiam 

diretamente sobre os seus limites territoriais, resgatando-os como condição de uma 

autonomia realmente efetiva.” (Lacerda 2014: 252-253) 

Os mecanismos de descentralização que entraram em vigor, no entanto, preveem 

apenas a alteração de limites municipais em favor da autonomia indígena, deixando inalterada 

a divisão em departamentos. A CPE estabelece como requisitos para a AIOC uma consulta 
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popular e a elaboração de uma carta orgânica ou um estatuto autonômico (artigo 290, I e 292). 

Os requisitos da consulta popular variam conforme o tipo de entidade territorial e são 

regulamentados pela Lei Marco de Autonomias e Descentralização (LMAD)
74

 A criação de 

um TIOC se inicia com a comprovação de que o território envolvido é de ocupação indígena 

ancestral e de sua viabilidade governamental, obtidas mediante certificação expedida pelo 

Ministério de Autonomias
75

. Obtidas estas certificações, é realizada uma consulta segundo as 

normas e procedimentos próprios dos povos indígenas e o disposto na Lei do Regime 

Eleitoral (LRE) e supervisionada pelo Órgão Eleitoral Plurinacional (OEP)
76

. Se o resultado 

da consulta é positivo, a criação da entidade é aprovada por lei e a etapa seguinte é a 

elaboração, também sob a supervisão do OEP, do estatuto autonômico, que deve ser 

submetido a controle prévio de constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional Plurinacional 

(TCP)
77

. O TCP pode devolver o estatuto às autoridades indígenas com observações para que 

aquelas efetuem as correções necessárias. Na última etapa, o estatuto aprovado é submetido a 

um referendo, que por sua vez será regulado pelo Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) em 

coordenação com as autoridades indígenas do TIOC. A regulação do referendo deve garantir a 

participação dos membros dos povos indígenas e dos não indígenas residentes no território
78

. 

A conversão de um município em município AIOC também depende da 

certificação de ocupação ancestral expedida pelo Ministério de Autonomias (artigo 56, II). A 

partir disso, as autoridades indígenas do município podem tomar a iniciativa da consulta, que 

ocorrerá segundo os procedimentos previstos na LRE e vinculará o Conselho Municipal, 

órgão deliberativo do município (artigo 50, II). Se o resultado da consulta for positivo, o 

passo seguinte será a elaboração do estatuto autonômico por um órgão deliberativo ou 

equivalente convocado pelas autoridades indígenas. Este órgão deliberativo deverá assegurar 

a representação de minorias e funcionará de acordo com as normas e procedimentos próprios 

dos povos indígenas, sob a supervisão do OEP (artigo 53, I, 3). Assim como no caso da TIOC, 

o estatuto do município AIOC será submetido a controle prévio de constitucionalidade pelo 

TCP. Por fim, o estatuto será referendado pelo OEP. As autoridades definidas no estatuto 

substituirão as autoridades municipais existentes ao final do mandato (artigo 55, I, 2). 
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 Lei 31, de 19 de julho de 2010, cuja elaboração é determinada pelo artigo 271 da CPE. 
75

 Artigos 56, I e 57 da LMAD. A lei também estabelece como pré-requisito do TIOC uma base populacional 

mínima (artigo 58). 
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 Artigos 50, IV e 51 da LMAD. 
77

 Artigos 52, V e 53 da LMAD. 
78

 Artigo 54, III da LMAD. 
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O artigo 60, I da LMAD define os estatutos autonômicos como norma 

institucional básica das entidades territoriais autônomas, que expressa a vontade de seus 

habitantes, define seus direitos e deveres, estabelece as instituições políticas das entidades 

territoriais autônomas, suas competências, suas finanças e os procedimentos através dos quais 

as instituições políticas desenvolverão suas atividades e suas relações com o governo central. 

O artigo 62, I prevê um conjunto de conteúdos mínimos para os estatutos, dos quais 

destacamos a declaração de sujeição à CPE e às leis (1); forma de organização do órgão 

legislativo ou deliberativo (5); designação de autoridades de modo a assegurar o cumprimento 

das funções executiva, legislativa e deliberativa, bem como procedimentos de escolha e 

período de mandato (6); tratamento das minorias (10); garantias de igualdade de gênero, 

geracional e de pessoas com deficiência (12); e procedimentos de reforma do estatuto (13). A 

reforma do estatuto autonômico deve ser submetida ao TCP para controle prévio de 

constitucionalidade (artigo 63). 

As regras acima descritas têm funcionado melhor para os indígenas das terras 

altas. Dos 12 municípios em processo de conversão, 9 são das terras altas e apenas 2 

chegaram ao final do procedimento. Em 2015, o município de Charagua foi convertido em 

AIOC e a transformação do município de Totora Marka foi rejeitada no referendo final
79

. Há 

poucos municípios nas terras baixas com maioria indígena. O acesso à autonomia enquanto 

TIOC também é dificultado nas terras baixas pela exigência de base populacional mínima e 

pela possibilidade de o Ministério de Autonomias concluir que a TIOC proposta não tem 

viabilidade governamental. O referendo também pode ser um obstáculo para o 

estabelecimento de TIOC, pois em 42 por cento dos territórios de ocupação tradicional os 

indígenas não formam maioria em razão da presença de não-indígenas detentores de 

propriedades. Argumenta-se também que a territorialização funciona melhor em áreas rurais, 

embora uma quantidade cada vez maior de pessoas auto-identificadas como indígenas viva 

em cidades (Schilling-Vacaflor e Kuppe 2012: 363-365). Estas dificuldades mostram os 

limites da obtenção de autonomia política e jurisdicional indígena através da territorialização: 

os povos indígenas estão já dispersos pelo território boliviano e não formam maiorias em suas 

regiões. 

Além disso, o partido que ocupa o governo central, o Movimento ao Socialismo 

(MAS) fez campanhas contra as iniciativas de conversão de municípios, defendendo uma 
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 Dados da organização não-governamental Fundação Terra (http://www.ftierra.org/index.php/opinion-y-

analisis/619-el-punto-de-quiebre-de-las-autonomias-indigenas). 
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maior concentração de poder no nível central do governo e a manutenção de governos locais 

aliados. Esta tensão entre centralismo e autonomia está presente também na CPE, que 

estabelece direitos coletivos e mecanismos de descentralização de poder ao mesmo tempo em 

que reforça o Poder Executivo, que historicamente apresenta traços autoritários (Schilling-

Vacaflor e Kuppe 362-363). Outro fator de dificuldade é a excessiva burocratização do 

procedimento de acesso à AIOC. Segundo Lacerda (2014: 263), a exigência de comprovação 

de viabilidade governamental através de um documento emitido por um órgão do poder 

central contraria o reconhecimento constitucional da preexistência das instituições indígenas e 

de sua resistência à colonização. No entanto, o reconhecimento de um direito a partir de uma 

situação de fato acompanhados da exigência de sua comprovação não são contraditórios. Os 

problemas no caso da certificação pelo Ministério de Autonomias são a atribuição de poder ao 

governo central para determinar se a iniciativa de acesso à autonomia deve prosseguir, 

considerando-se a tensão entre centralização e autonomia no contexto boliviano, e o uso de 

critérios típicos do Estado ocidental moderno para comprovar a viabilidade de instituições 

indígenas, em geral caracterizadas pela informalidade, oralidade e flexibilidade. Outro 

exemplo deste segundo problema é a exigência de estatutos escritos e conteúdos mínimos. A 

lista do artigo 62 da LMAD exige que os povos indígenas estruturem suas instituições 

segundo o modelo do Estado ocidental moderno, de três poderes desagregados definidos por 

um estatuto rígido à maneira das Constituições (Tamburini 2012: 268), o que inclusive viola o 

direito coletivo dos povos indígenas ao exercício de seus sistemas políticos, jurídicos e 

econômicos de acordo com sua cosmovisão (artigo 30, II, 14 da CPE).  

 

3.2.2 Autonomia jurisdicional e pluralismo jurídico 

 

A CPE prevê como direito coletivo dos povos indígenas o exercício de seus 

sistemas jurídicos de acordo com sua cosmovisão (artigo 30, II, 14). A jurisdição indígena é 

prevista também no Título III da CPE, que trata do Poder Judiciário boliviano. A função 

jurisdicional é exercida pela justiça ordinária e pela justiça indígena (artigo 179, I) e ambas as 

justiças gozam de igual hierarquia (artigo 179, II)
80

. No capítulo dedicado à jurisdição 

                                                 
80

 A Lei 25 do Órgão Judicial, de 24 de junho de 2010, dispõe sobre a estrutura, organização e funcionamento do 

Poder Judiciário boliviano sem tratar da jurisdição indígena, com a exceção dos artigos 3 e 4. O artigo 3 

estabelece os princípios que orientam a organização judiciária, entre eles o pluralismo jurídico (artigo 3, 9) e a 

interculturalidade (artigo 3, 10). Já o artigo 4 enumera as instituições que fazem parte do Órgão Judicial, 
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indígena, a CPE dispõe que será exercida pelas autoridades indígenas e através do uso dos 

princípios, valores culturais, normas e procedimentos próprios (190, I) e estabelece, de modo 

muito vago, alguns critérios de delimitação. Estão sujeitos à jurisdição indígena os membros 

da nação ou povo indígena originário campesino (critério pessoal previsto no artigo 191, II, 

1), de modo que a princípio a jurisdição se aplica somente a membros de um mesmo povo ou 

nação. Segundo o critério territorial, a jurisdição se aplica a relações e fatos jurídicos que se 

realizam ou cujos efeitos se produzem dentro da jurisdição de um povo ou nação indígena 

(artigo 191, II, 3). Não há uma definição da jurisdição enquanto território na CPE, de modo 

que o critério é tautológico e consequentemente não esclarece o alcance territorial da 

jurisdição indígena. Finalmente, a CPE estabelece que a jurisdição indígena deve respeitar o 

direito à vida, à defesa e os demais direitos e garantias constitucionais (artigo 190, II), além 

dos direitos humanos previstos em tratados, que integram o bloco de constitucionalidade 

(artigo 410, II). Outros critérios materiais são delegados a uma lei (artigo 191, II, 2). Cabe 

também a esta lei estabelecer os mecanismos de coordenação e cooperação entre as justiças 

(artigo 192, III). Apesar de reconhecer a jurisdição indígena como parte do Judiciário, a CPE 

estabelece que aquela poderá solicitar o apoio dos órgãos competentes do Estado para garantir 

o cumprimento de suas decisões (artigo 192, II) e será promovida e fortalecida pelo Estado 

(artigo 192, III). 

A Lei de Deslinde Jurisdicional (LDJ)
81

 estabeleceu limites materiais além dos 

previstos no artigo 190, II da CPE, dispôs que a jurisdição indígena só é competente quando 

incidem ao mesmo tempo os critérios pessoais, territoriais e materiais (artigo 8). O critério 

territorial repete o texto constitucional, sem definir território (artigo 11)
82

. Os critérios 

materiais foram definidos, de forma positiva, como os assuntos ou conflitos que histórica e 

tradicionalmente foram conhecidos pelos povos indígenas (artigo 10, I). O artigo 10, I 

estabeleceu uma lista de matérias que não podem ser conhecidas pela jurisdição indígena. Em 

matéria penal, crimes contra o direito internacional, crimes contra a humanidade, crimes 

contra a segurança interna do Estado, terrorismo, crimes tributários e aduaneiros, crimes de 

corrupção ou qualquer outro crime cuja vítima seja o Estado, tráfico de pessoas, drogas ou 

armas, crimes contra a integridade física de crianças e adolescentes, estupro e homicídio. Em 

                                                                                                                                                         
incluindo a jurisdição indígena originaria campesina (artigo 4, I, 4) e reforçando a previsão constitucional de que 

as jurisdições indígena e ordinária estão no mesmo patamar hierárquico (artigo 4, III). 
81

 Lei 73, de 29 de dezembro de 2010. 
82

 O artigo 13 da LOJ estabelece que pode ocorrer a ampliação da competência territorial quando as partes se 

comprometerem expressamente a submeter o conflito a outra jurisdição ou quando uma parte demandar perante 

uma jurisdição territorialmente incompetente e o demandado contestar sem alegar a incompetência. 
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matéria civil, a jurisdição indígena não é competente para julgar processos em que seja parte 

ou terceiro interessado o Estado, através de sua administração central, descentralizada, 

desconcentrada, autonômica e conflitos relacionados ao direito de propriedade. A lei exclui 

também da jurisdição indígena ramos inteiros do direito: direito do trabalho, da seguridade 

social, tributário, administrativo, minerário, petrolífero, florestal, da informática, internacional 

público e privado e direito agrário, com exceção da distribuição interna de terras nas 

comunidades que sejam legalmente possuidoras ou titulares de propriedade coletiva sobre as 

terras. Por fim, o artigo 10, I dispõe que a jurisdição indígena não pode conhecer de assuntos 

que a CPE ou a lei tenham reservado aos outros órgãos jurisdicionais bolivianos.  

A LDJ dispõe, ainda, sobre mecanismos de coordenação e cooperação entre os 

órgãos que compõem o Poder Judiciário. No primeiro caso, as autoridades podem estabelecer 

sistemas compartilhados de antecedentes e outras informações e criar espaços de diálogo e 

troca de experiências sobre como aplicar disposições de direitos humanos e métodos de 

resolução de conflitos (artigo 14). Já a cooperação é um dever de todas as jurisdições e 

consiste em prestação de informações de uma jurisdição a outra quando solicitado (artigo 16). 

A LDJ é amplamente criticada pelas restrições que faz ao alcance da jurisdição 

indígena. Parlamentares indígenas bolivianos afirmaram que a lei reduziu a jurisdição 

indígena a roubos de galinhas e outras bagatelas e apresentaram um documento com 

observações ainda durante a sua tramitação. As disposições criticadas não foram alteradas. 

Entre elas está a ausência de definição operacional de território indígena e de regras de 

transição: há um risco de que apenas seja considerado como território aquele de titularidade 

consolidada ou mesmo somente o território que adquiriu AIOC através do procedimento da 

LMAD. O critério pessoal também é alvo de críticas por limitar o alcance da jurisdição 

indígena a conflitos entre membros de um mesmo povo. Argumenta-se que os conflitos que 

envolvessem não-indígenas e afetassem um território indígena deveriam estar sujeitos à 

jurisdição indígena, do mesmo modo que conflitos entre indígenas e não indígenas fora do 

território são julgados pela jurisdição ordinária. A situação atual viola a igualdade hierárquica 

entre as justiças. Por fim, o critério material segundo o qual cabe à jurisdição indígena 

somente “assuntos tradicionalmente conhecidos” viola a autodeterminação, pois impede as 

autoridades indígenas de desenvolver de modo autônomo seu próprio direito (Albó 2012: 244-

247). 

Outras críticas são dirigidas aos dispositivos que excluem da jurisdição indígena 

matérias específicas. A exclusão de crimes contra o Estado ou conflitos civis em que o Estado 
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seja parte sugere que as autoridades indígenas existem paralelamente ao Estado, o que 

contraria a disposição segundo a qual os indígenas têm o direito coletivo a que suas 

instituições sejam parte do Estado e, consequentemente, o projeto de refundar um Estado 

composto por todos os povos e nações da Bolívia (Tamburini 2012: 272-273). A exclusão dos 

crimes de homicídio, estupro e contra crianças e adolescentes indica uma presunção de que a 

justiça indígena não saberá julgar estes crimes adequadamente. Por fim, a exclusão de ramos 

inteiros do direito indica uma centralização da capacidade de produção normativa, colocando 

tais disciplinas sob a competência exclusiva do poder legislativo central e da justiça ordinária. 

3.3 O controle do exercício da jurisdição indígena 

Reconhecer os povos indígenas como entes politicamente autônomos ou como 

entes paralelos ao Estado que exercem funções administrativas, legislativas ou jurisdicionais é 

reconhecer sua capacidade de exercer funções de Estado. E, assim como nos Estados 

modernos, o poder associado a tais funções pode ser exercido de modo abusivo ou arbitrário. 

Colocam-se, portanto, as questões de quem deve exercer controle sobre as decisões das 

autoridades indígenas, como e sob quais critérios. Argumento que é preciso levar em conta 

duas peculiaridades: suas identidades culturais próprias e sua vulnerabilidade. Assim, a 

instituição de controle deve evitar decisões culturalmente enviesadas. Duas medidas procuram 

atingir esse objetivo: o recurso a especialistas e a presença garantida de membros da minoria 

cultural na instituição de controle. Como visto anteriormente, a Corte Constitucional da 

Colômbia recorre a especialistas para compreender melhor as culturas envolvidas nos casos 

que julga. Já o Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano apresenta mecanismos de 

representação direta. 

O Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano tem ao menos duas de suas sete 

vagas reservadas a indígenas. Todos os juízes do Tribunal são eleitos por sufrágio universal e 

os candidatos devem atender aos requisitos gerais dos servidores públicos, ter formação em 

ciências jurídicas e uma especialização em direito constitucional, administrativo e de direitos 

humanos. Os juízes que não dominarem duas línguas oficiais devem fazê-lo de modo gradual. 

Entre as atribuições do Tribunal, encontra-se a de responder a consultas, submetidas 

oralmente ou por escrito, sobre a compatibilidade do direito indígena com a Constituição. As 

respostas devem ser emitidas em espanhol e no idioma do grupo que fez a consulta e, no caso 

de incompatibilidade, devem apresentar uma solução alternativa culturalmente sensível e 
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vinculante.
83

 Além disso, indivíduos e grupos podem buscar o controle constitucional da 

jurisdição indígena através de ações de tutela. (Barrera 2012: 378-380) 

O pluralismo jurídico demanda instituições comuns que promovam a coordenação 

e solucionem conflitos entre os direitos (Clavero 1997: 251-252).  Como assegurar, então, que 

as instituições de coordenação funcionem de modo a promover o diálogo e não a dominação 

intercultural? No nível ideal, Baratta (1998) argumenta que efetivas relações de igualdade 

entre maiorias e minorias culturais demandam uma profunda reforma do Estado moderno, ou 

mesmo sua refundação. Segundo o autor, o Estado moderno é legitimado por um modelo de 

pacto social que se apresenta como universal mas na prática inclui os interesses de homens 

adultos, brancos e proprietários ao mesmo tempo em que exclui e domina os despossuídos, 

estrangeiros, crianças e mulheres. Os excluídos se tornam as vítimas da violência gerada por 

um Estado que se apresenta como capaz de controlar a violência gerada na sociedade. A 

refundação do Estado parte da ideia de uma aliança entre todos os excluídos e uma 

incorporação de suas experiências e visões de mundo, a qual exporá os conflitos interculturais 

para então administrá-los de maneira não-violenta, baseada no reconhecimento e na 

disposição para compreender o outro. Bonilla (2006: 271-281) propõe vedar ao Estado a 

interferência nos modos pelos quais diferentes grupos culturais interagem e definem os 

contornos dos direitos individuais. Deste modo, caberia aos próprios grupos culturais, 

enquanto parte da sociedade civil, dialogar e criticar as práticas alheias de modo pacífico e 

fundamentado no conhecimento mútuo, e não na visão de mundo própria do interlocutor. O 

argumento de Bonilla, no entanto, não leva em consideração que a Constituição colombiana 

pode ser interpretada de modo a tornar as autoridades indígenas parte do Estado, ainda que 

esta trajetória esteja incompleta – a participação dos territórios indígenas no orçamento do 

Estado não foi implantada, por exemplo.  

Na prática, são variadas as instituições e critérios de solução de conflitos. A 

experiência aponta para a relevância de instituições com representação paritária e para os 

tratados de direitos humanos como critérios, desde que interpretados a partir do conhecimento 

das culturas envolvidas. No caso colombiano, embora a Constituição tenha sido elaborada 

com participação indígena, os conflitos materiais entre as ordens jurídicas indígena e estatal e 

as eventuais violações de direitos são levados a uma instituição judiciária estatal cujos 

membros pertencem à cultura dominante, de modo que sua legitimidade perante as culturas 

minoritárias é questionável. Por exemplo, os povos indígenas norte-americanos demandam 
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que suas decisões sejam excluídas da jurisdição da Suprema Corte, seja por temerem que os 

direitos previstos na Constituição americana sejam interpretados de modo culturalmente 

enviesado, como fez a Corte colombiana no caso Paéz, seja porque se opõem a uma 

Constituição e a um sistema judicial do qual não participaram. Por outro lado, estes mesmos 

povos indígenas aceitam que suas decisões sejam monitoradas por instituições internacionais, 

com base nos critérios previstos nos tratados de direitos humanos (Kymlicka 1995: 169). 

Quais são, no entanto, as premissas do argumento da representação paritária e das 

críticas à legitimidade da Corte colombiana? A controvérsia em torno da composição das 

instituições políticas pressupõe dois modelos de representação. Em uma democracia, a 

princípio são representantes de uma população aqueles que são escolhidos por ela através do 

voto. Este modelo, que chamarei de representação-escolha
84

, é contestado por argumentos de 

que normalmente os representantes escolhidos não refletem a população envolvida, em 

especial minorias étnicas ou linguísticas e grupos historicamente vulneráveis como mulheres e 

negros. Um grupo de representantes composto majoritariamente de homens brancos em um 

país etnicamente diverso não será capaz de compreender as necessidades e interesses de 

mulheres ou negros, por exemplo. Ou, ainda que seja capaz de compreender, não 

necessariamente promoverá as necessidades e interesses dos outros grupos por contrariarem 

seus próprios interesses. O conflito de interesses tornaria impossível a representação de um 

grupo por outro (Kymlicka 1995: 138-139). 

Por trás destes argumentos está a ideia da representação-espelho, que levada às 

últimas consequências colocaria no lugar das eleições um sorteio que levasse em conta a 

proporção dos diferentes grupos dentro da população. A ideia de que os membros de um 

grupo não são capazes de entender os problemas do outro não foi empiricamente provada e 

pode se tornar uma desculpa para que de fato um grupo negligencie os interesses do outro. 

Outro problema do argumento é que se o grupo majoritário não é capaz de promover os 

interesses do grupo minoritário, também o grupo minoritário é incapaz de promover os 

interesses do outro – qualquer pessoa só é capaz de representar aqueles que compartilham 

suas características pessoais. Consequentemente, a capacidade de uma pessoa representar 

outras é drasticamente limitada (Kymlicka 1995: 139-141). O fato de uma decisão da Corte 
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Colombiana ser culturalmente enviesada não significa a incapacidade de seus membros de 

levar em conta os interesses e as peculiaridades culturais dos povos indígenas do país. Eles 

precisam, no entanto, conhecer essas peculiaridades culturais e interpretá-las adequadamente, 

o que normalmente significa a presença de intermediários como antropólogos e especialistas 

em direito indígena. Assim, a representação paritária no TCP boliviano pode funcionar como 

complemento ou substituição do trabalho dos intermediários. 

Adicionalmente, a ideia de representação-espelho, sozinha, pode nos levar à 

conclusão de que ninguém é capaz de entender as necessidades e interesses de qualquer outra 

pessoa, tornando impossível a própria possibilidade de uma democracia representativa. Vista 

como um complemento à representação-escolha, no entanto, ela chama a atenção para o fato 

de que, além da escolha, a representação tem valor à medida em que os representantes 

procuram entender e atender aos interesses e as necessidades dos diferentes grupos que 

compõem a população (Kymlicka 1995: 141). 

Assim, argumentos a favor de garantias da presença de determinados grupos em 

órgãos representativos não aparecem como parte de uma teoria geral da representação, mas 

como parte de argumentos contextuais, que por sua vez podem ser divididos em dois grandes 

grupos: os baseados em discriminação sistêmica e os baseados em demandas por autogoverno. 

Segundo o argumento da discriminação sistêmica ou opressão, a dominação 

histórica de alguns grupos sobre outros criou obstáculos que dificultam ou impedem a 

participação efetiva dos grupos oprimidos no processo político. Estes obstáculos justificariam 

medidas voltadas para a inclusão do grupo, como a garantia de assentos em órgãos políticos e 

direito a veto sobre decisões que afetem o grupo. Em outras palavras, a discriminação 

sistêmica justifica ações afirmativas para os membros do grupo oprimido enquanto 

perdurarem os obstáculos criados pela opressão (Kymlicka 1995: 141). 

Assim, o argumento da discriminação sistêmica está sujeito aos questionamentos 

relacionados ao desempenho e à justificação das ações afirmativas. Em primeiro lugar, o 

conceito de grupo oprimido é bastante amplo. Young (2006: 161-180) denomina opressão 

toda prática sistemática de exploração, marginalização, imperialismo cultural, privação de 

poder e violência gerada por medo ou ódio de grupo. Em segundo lugar, questiona-se se há 

um modo de obter o mesmo resultado (inclusão dos membros do grupo oprimido no órgão 

político) que não consista em reservar assentos. A segunda pergunta é como desenhar as ações 

afirmativas de modo a não gerar uma cobertura injusta – seja atingindo indivíduos que não 

pertencem ao grupo, seja deixando de incluir membros que pertencem ao grupo. As respostas 

a tais perguntas dependem de comprovação empírica e variam conforme as especificidades do 
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contexto e do desenho da ação afirmativa (Kymlicka 1995: 142). 

As demandas por garantias de representação baseadas no autogoverno geram duas 

consequências políticas. Em primeiro lugar, uma demanda por autonomia pode significar 

menos participação no nível nacional se a autonomia diminui os poderes de decisão e 

influência nacionais sobre os assuntos do grupo. Em segundo lugar, a autonomia pode 

justificar a garantia de representação em órgãos políticos nacionais cujas decisões afetem o 

grupo. Em outras palavras, “autogoverno para uma minoria nacional justifica a garantia de 

representação em órgãos intergovernamentais, que negociam, interpretam e modificam a 

divisão de poderes e representação reduzida em órgãos federais cujas decisões não são 

aplicadas ao grupo minoritário (Kymlicka 1995: 143). 

Os povos indígenas podem demandar garantias de representação com base tanto 

nos argumentos de autogoverno quanto de discriminação sistemática. No caso boliviano, 

havia um amplo consenso durante o processo constituinte de que a criação de autonomias e a 

expansão dos direitos indígenas foi concebida como a criação de “espaços de fortalecimento 

para os povos indígenas, capazes de torna-los aptos a participar da política e da sociedade 

como iguais. Nas palavras de um líder Guarani, os indígenas poderiam andar de cabeça 

erguida perante os não-indígenas” (Schilling-Vacaflor e Kuppe 2012: 354). Preocupações 

similares orientaram os delegados indígenas que participaram da Constituinte colombiana, 

Francisco Rojas Birry e Lorenzo Muelas. Seus projetos e discursos enfatizavam a existência 

de uma distinção entre cidadãos de primeira e segunda classe, que relegava os membros de 

minorias culturais ao status de sub-espécie do gênero humano, não merecedora dos mesmos 

direitos civis e políticos que pertencem ao restante dos colombianos (Bonilla 2006: 127). 
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4 O DIREITO INDÍGENA E SUAS RELAÇÕES COM O DIREITO 

BRASILEIRO 

O objetivo deste capítulo é, a partir do direito legislado brasileiro e da doutrina 

relacionada, entender se o pluralismo jurídico é reconhecido pelo Estado e, em caso positivo, 

que tipo de pluralismo jurídico é reconhecido. Para os objetivos deste trabalho e do ponto de 

vista do direito estatal, o pluralismo jurídico em um território soberano apresenta três 

elementos, discutidos ao longo do capítulo anterior: reconhecimento do direito costumeiro 

indígena, competências de administração da justiça
85

 e regras de coordenação e solução de 

conflitos entre ordens jurídicas. Se ao direito estatal falta algum desses elementos, argumento 

que o pluralismo jurídico reconhecido pelo Estado é limitado. A ausência de todos os 

elementos indica um Estado monista. 

São definidos como reconhecimento do direito costumeiro elementos do direito 

estatal que consideram as regras sociais produzidas pelos povos indígenas como fontes do 

direito. Já as competências de administração da justiça dizem respeito a elementos que 

conferem aos próprios povos indígenas capacidade para aplicar seu direito costumeiro e 

apresentar soluções vinculantes para os conflitos a eles submetidos. 

Tanto o direito costumeiro quanto as competências de administração da justiça 

têm sua incidência definida pelas regras de coordenação e solução de conflitos. Nesta 

categoria encontram-se os critérios territoriais, materiais e pessoais que definem se um caso 

deve ser julgado por autoridades indígenas ou estatais ou se deve ser aplicado o direito 

material, indígena ou estatal, independentemente da autoridade responsável pela 

administração dos conflitos. Também são parte dessa categoria as regras que criam 

instituições ou critérios de controle das decisões tomadas pelas autoridades indígenas. 

O direito legislado que será discutido neste capítulo foi definido a partir da 

coletânea de legislação indigenista elaborada pela própria FUNAI (Villares 2008). As 

principais disposições legislativas que apontam para o reconhecimento estatal do direito 

indígena como fonte estão na Constituição Federal, no Estatuto do Índio e na Convenção 169 

da OIT. A análise destas fontes permite a conclusão de que o direito e as autoridades 

indígenas são reconhecidos como entidades paralelas ao Estado, não como parte do Estado. 

Na seção seguinte, a partir de decisões judiciais em matéria penal, é identificada a tendência 

do Estado a aplicar o direito estatal aos indígenas e não a rever decisões tomadas por 

autoridades indígenas, o que pode ser explicado por dois fatores: a prevalência de um 
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paradigma assimilacionista no Poder Judiciário e a fragmentação social entre as comunidades 

indígenas, que torna inviável a resolução de conflitos por meio de costumes e motiva o 

recurso dos próprios indígenas ao Estado. Há também a possibilidade de não haver 

judicialização dos conflitos internos. 

A terceira seção do capítulo apresenta as demandas indígenas em relação a 

autonomia política (Luciano 2006). Os povos indígenas brasileiros veem seus costumes e 

autoridades tradicionais como voltados para os assuntos internos da comunidade e externos ao 

Estado, enquanto as relações com a sociedade majoritária e o Estado são mediadas por “novas 

autoridades”, mais jovens, falantes do português, escolarizadas e familiarizadas com a cultura 

branca. A cargo das novas autoridades ficam também os projetos políticos mais ambiciosos, 

como a garantia de representação indígena no Congresso Nacional e a conversão das terras 

indígenas em unidades territoriais autônomas. 

4.1 Legislação 

O artigo 231 da Constituição Federal reconhece aos índios “sua organização 

social, costumes, línguas, crenças e tradições” e prevê o dever da União de demarcar e 

proteger as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, definidas como “necessárias a sua 

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”
86

. Não há no texto 

constitucional menções expressas ao direito indígena, de modo que a afirmação de que a 

Constituição reconhece o pluralismo jurídico passa por uma interpretação das expressões 

presentes no artigo 231. 

Para alguns autores, o reconhecimento da organização social significa o 

reconhecimento formal das instituições tradicionais, dos sistemas internos de justiça e 

resolução de conflitos, os modos de organização social e política dos povos indígenas e sua 

autonomia para definir os termos das relações que manterão com a cultura majoritária (Anjos 

Filho 2009: 573; Villares 2013: 131). Assim, a organização social implicaria algum grau de 

autonomia política aos indígenas
87

. No entanto, só é possível concluir que o pluralismo 
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jurídico é reconhecido se não houver elementos do texto constitucional que favoreçam a 

conclusão contrária, isto é, a de que as expressões do artigo 231 não contemplam o direito 

indígena. Na Constituição brasileira, os princípios da soberania e da inafastabilidade da 

jurisdição apontam para o monismo. Argumento que a interpretação conjunta desses 

princípios e do artigo 231 significam, ao menos no plano do direito, o controle estatal da 

extensão e do alcance do direito indígena. 

O princípio da inafastabilidade da jurisdição está previsto no artigo 5º, XXXV da 

Constituição: “a lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito”. À 

primeira vista, este princípio não significa um Estado monista, mas veda aos indígenas o 

poder de aplicar o próprio direito ao administrar conflitos. Ainda que seja reconhecido o 

direito indígena, cabe ao Judiciário interpretá-lo e aplicá-lo nos casos que lhe forem 

submetidos. O pluralismo jurídico, assim, seria limitado pela Constituição e os dispositivos do 

Estatuto do Índio que preveem a administração da justiça pelos próprios indígenas em matéria 

penal não teriam sido recepcionados. 

No entanto, o debate sobre os meios alternativos de solução de controvérsias, 

especialmente a arbitragem e a mediação
88

, indica a presença de argumentos tanto a favor 

quanto contra o monopólio do Poder Judiciário sobre a administração de conflitos. A própria 

decisão do STF de declarar constitucional a Lei de Arbitragem
89

 mostra que o Estado 

reconhece a possibilidade de exceções à reserva da jurisdição. Em diversos países da América 

Latina que passaram por reformas constitucionais durante os anos 1990
90

, a introdução de 

meios alternativos de solução de controvérsias veio acompanhada de uma abertura ao direito 

indígena como “uma forma alternativa de resolução de conflitos locais para comunidades 

indígenas pobres, e em razão disso só se ocuparam de conflitos menores” (Yrigoyen Fajardo 

2011: 145, tradução nossa). Na mesma época, as alternativas ao Judiciário para solução de 

controvérsias foram debatidas no Brasil sem se apresentar como possibilidades para que 

povos indígenas tivessem seus conflitos “menores e locais” solucionados de modo 

culturalmente sensível. O meio encontrado para a expansão do acesso à justiça e para a 

solução dos conflitos menores foi criar procedimentos e órgãos judiciários, porém apartados 

da justiça comum – os chamados juizados especiais (Sinhoretto e Almeida 2013: 211). 

Já a Lei de Arbitragem é uma exceção clara ao monopólio da jurisdição, mas suas 

as regras de coordenação e solução de conflitos não são pensadas para lidar com diferenças 
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culturais. A exigência de cláusula compromissória escrita e a limitação a questões 

patrimoniais (direitos disponíveis) dificultam o manejo da lei por grupos indígenas que 

queiram administrar seu direito costumeiro.  

Portanto, é possível afirmar, com base no direito vigente, que o princípio 

constitucional da inafastabilidade da jurisdição não significa o monopólio estatal da 

administração dos conflitos. Resta o princípio da soberania, previsto no texto constitucional 

como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, I). Como visto no 

capítulo 2, isto quer dizer que o território brasileiro é sujeito a um único sistema jurídico 

nacional, aplicável a todos os cidadãos e produzido pelos órgãos soberanos do Estado (os 

poderes Legislativo, Judiciário e Executivo). Este princípio significa também que o direito 

brasileiro não confere soberania aos povos indígenas: estes são cidadãos brasileiros apenas. 

Consequentemente, no plano interno, apenas o direito estatal tem poderes e recursos para 

definir e controlar o reconhecimento de instâncias externas ao Estado que desempenhem 

funções normativas ou jurisdicionais, ou declará-las ilegais e combatê-las. A arbitragem é um 

claro exemplo de instância externa cujos termos de reconhecimento são definidos pelo direito 

estatal. 

No nível do texto constitucional, portanto, falta a definição dos termos e 

condições nos quais o direito e a jurisdição indígenas seriam reconhecidos. Em outras 

palavras, ainda que as expressões do artigo 231 possam ser interpretadas de modo a incluir o 

direito indígena e a jurisdição especial indígena, elas são insuficientes para resolver os 

problemas gerados pela coexistência de direitos em um mesmo território. Uma previsão 

genérica que reconheça o direito dos povos indígenas a administrar seus próprios conflitos 

depende da existência de critérios que orientem os próprios povos e o Judiciário estatal se 

eventualmente as práticas indígenas forem questionadas. A Constituição não prevê regras 

deste tipo, de modo que o alcance do reconhecimento estatal do direito indígena será definido 

ou pela legislação infraconstitucional ou pela interpretação da Constituição. 

Na legislação, o Estatuto do Índio e a Convenção 169 da OIT trazem regras que 

cumprem tal papel. Definem critérios materiais e pessoais de aplicação do direito costumeiro 

indígena. O Estatuto do Índio reconhece o direito indígena em matérias determinadas: “serão 

respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e seus efeitos nas 

relações de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios 

realizados entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum
91

”; e “será tolerada 
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a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou 

disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, 

proibida em qualquer caso a pena de morte
92

”. 

As normas acima mencionadas indicam o reconhecimento do direito costumeiro 

em matéria civil e penal. Em outras palavras, “os usos, costumes e tradições” indígenas são 

considerados fonte de direito e não devem ser modificados ou rechaçados pelo Estado, desde 

que presentes condições definidas por regras de coordenação e solução de conflitos. No caso 

do direito civil, o critério de aplicação é pessoal: o direito indígena vale para atos ou negócios 

realizados entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum. O Estatuto 

acrescenta, esclarecendo o critério pessoal, que “aplicam-se as normas de direito comum às 

relações entre índios não integrados e pessoas estranhas à comunidade indígena, excetuados 

os que forem menos favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta Lei
93

”. O Estatuto não é 

expresso em relação a quem deve decidir com base nesses critérios de aplicação. Apenas no 

caso do direito penal é expressamente prevista a competência dos próprios indígenas para 

administrar conflitos. Esta competência é limitada por critérios materiais e pessoais: o direito 

estatal não admite que os indígenas apliquem penas de caráter cruel ou infamante ou penas de 

morte e as penas são aplicadas pelos grupos tribais apenas contra os seus próprios membros.  

A interpretação dos critérios materiais de aplicação do direito indígena está sujeita 

ao risco de viés etnocêntrico mencionado no capítulo anterior, enquanto os critérios pessoais 

de aplicação do direito comum previstos no Estatuto são assimilacionistas e paternalistas – as 

relações entre indígenas “não integrados” e não-indígenas são regidas pelo direito comum ou 

por aquilo que a autoridade julgadora entender mais favorável aos indígenas. 

A Convenção 169 prevê o direito dos povos indígenas a “conservar seus costumes 

e instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais 

definidos pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos
94

”. Este direito pode ser interpretado como uma abertura genérica ao pluralismo, 

assim como o artigo 231 da Constituição: os indígenas têm o direito de produzir e aplicar seu 

próprio direito. Adicionalmente, esse direito deve ser levado em conta pelos agentes estatais 
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ao aplicar o direito estatal aos indígenas
95

”. A Convenção traz, ainda, disposições específicas 

de direito penal: “deverão ser respeitados os métodos aos quais os povos interessados 

recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros
96

”. No 

entanto, os Estados signatários da Convenção não têm o dever de respeitar o direito penal 

indígena que for incompatível com “o sistema jurídico nacional e com os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos”. Na Convenção 169 da OIT, portanto, o pluralismo jurídico 

em matéria penal é limitado por critérios pessoais e materiais. Os critérios materiais são mais 

restritivos que os do Estatuto do Índio, de modo que uma reforma do Estatuto que limitasse 

ainda mais o alcance do direito penal indígena seria compatível com a Convenção
97

. 

Adicionalmente, a Convenção prevê que, ao exercer controle sobre as práticas 

indígenas de repressão de delitos, ou seja, ao aplicar os critérios materiais de solução de 

conflitos, os agentes estatais “deverão levar em conta os costumes dos povos mencionados a 

respeito do assunto
98

”. Como não há outras regras a respeito desse controle, é possível afirmar 

que qualquer decisão de uma autoridade indígena pode ser questionada perante o Poder 

Judiciário. Villares (2013: 132-136) argumenta que a organização social reconhecida pelo 

artigo 231 da Constituição é um direito fundamental, de modo que qualquer decisão de 

restringi-la deve se basear na aplicação do princípio da proporcionalidade e levar em conta o 

contexto cultural da comunidade indígena afetada. Em um Judiciário que não tem participação 

de indígenas em sua composição, ganha relevância o recurso a antropólogos e tradutores, pois 

o contexto cultural se apresenta como uma questão probatória. O mesmo vale para as demais 

instituições de justiça, como o Ministério Público
99

 e a Defensoria Pública. 

Um último critério pessoal, o mais relevante, é a definição de índio. As regras 

mencionadas nos parágrafos anteriores, especialmente o artigo 8 da Convenção, preveem que 

“as ordenações jurídicas indígenas são aplicadas nas relações internas das comunidades 

indígenas, devendo a legislação brasileira reger a relação dos índios com o restante da 

sociedade” (Villares 2013: 135). Resta, portanto, definir quem são os índios. O Estatuto do 

Índio traz um conjunto de definições largamente utilizada no restante da lei e em construções 
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doutrinárias e jurisprudenciais. O artigo 3º, I define índio 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” enquanto o inciso II 

define comunidade indígena como “um 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 artigo 4º, inciso I define como índios isolados “aqueles que vivem em grupos 

desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais 

com elementos da comunhão nacional”. O inciso II define como índios em vias de integração 

aqueles que, “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”. O inciso III define como integrados os 

índios “incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos 

civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura”. Este 

conjunto de conceitos é criticável do ponto de vista antropológico e é possível argumentar que 

não foi recepcionado pela Constituição de 1988 por sua orientação assimilacionista. 

A definição do art. 3º, I apresenta três elementos: um étnico (origem e 

ascendência pré-colombiana), um cultural (culturalmente distinto da sociedade nacional) e um 

de identificação (é indígena quem se identifica e é identificado pelo grupo como tal). Embora 

a cultura seja um elemento de distinção por excelência, ela é dinâmica. Em razão disso, não 

pode ser entendida como algo objetivamente apreciável por um observador, e 

consequentemente é um mau critério legal. O critério étnico também oferece margem para 

interpretações reificadoras se visto como um critério biológico e não de continuidade 

histórica. Consequentemente, o único critério seguro para identificação de um indígena é a 

combinação entre autoidentificação e identificação pelo grupo (Carneiro da Cunha 1985: 32-

34). 

Além disso, a distinção do artigo 4º evidencia a orientação assimilacionista 

presente no Estatuto e no direito indigenista brasileiro até, ao menos, a Constituição de 1988. 

Pressupõe “que existe um processo evolucionário necessário que começa com o índio isolado 

e culmina com a sua assimilação à comunhão nacional” (Anjos Filho 2009: 545). A 

Constituição de 1988, em contraste, pode ser interpretada como garantidora do direito à 

alteridade, isto é, do direito das minorias culturais a preservar suas identidades, individual ou 
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coletivamente. A leitura das menções aos indígenas no texto constitucional
100

 permite a 

identificação de um princípio de reconhecimento e proteção do Estado à organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições dos índios no território nacional (Antunes 1998: 139).  

Com base nesse princípio é possível afirmar que a distinção do artigo 4º, ou ao 

menos sua finalidade, não foi recepcionada pela Constituição Federal. Enquanto não é 

aprovado um novo Estatuto
101

, a doutrina indigenista propõe a interpretação conforme a 

Constituição do Estatuto do Índio (Santos Filho 2006: 48-49). Embora não existam decisões 

específicas do STF sobre o tema, a existência de decisões no sentido de que a técnica da 

interpretação conforme “não pode ser utilizada para contrariar o sentido inequívoco que o 

poder legislativo pretendeu dar a uma determinada norma
102

”, dificultaria a tarefa de 

interpretar o Estatuto com outra finalidade que não a de reger a trajetória do índio “isolado” 

para o índio “integrado”. Uma outra proposta para a aplicação da legislação indigenista é 

utilizar a Convenção 169 da OIT para preencher eventuais lacunas que um juízo de não-

recepção constitucional de qualquer instituto do Estatuto tenha deixado (Anjos Filho 2009: 

545-6). Embora a Convenção 169 preveja, no artigo 1º, critérios culturais e históricos para 

definir povos indígenas, o artigo 2º considera a autoidentificação como critério fundamental. 

Aliada ao artigo 3º do Estatuto do Índio, que faz referência à identificação pelo grupo, é um 

critério consistente com as definições propostas por antropólogos. Carneiro da Cunha (1985: 

36-37) propõe que sejam definidas comunidades indígenas como “aquelas que se consideram 

segmentos distintos da sociedade nacional em virtude de uma consciência de sua continuidade 

histórica com sociedades pré-colombianas”, independentemente de sua integração, aqui 

entendida como familiaridade com a cultura majoritária. Índio seria “quem se considera 

pertencente a uma dessas comunidades e é por ela reconhecido como membro”. Kingsbury 

(2002: 246) propõe uma definição em duas partes, uma de requisitos essenciais e uma de 

indícios relevantes. Os requisitos essenciais seriam quatro: auto-identificação como grupo 

étnico distinto, experiência histórica ou vulnerabilidade contingente a esbulhos e explorações, 

conexão histórica com a região ocupada e o desejo de manter uma identidade distinta. Os 

indícios relevantes funcionariam para esclarecer dúvidas em casos mais difíceis, e são 

divididos em dois tipos. Indícios fortes são a não-dominância em relação à sociedade 

nacional, a afinidade cultural com uma área determinada do território e a continuidade 

histórica com os ocupantes originais. Outros indícios relevantes são diferenças 
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socioeconômicas e socioculturais em relação à população majoritária, características 

objetivamente distintas (idioma, etnia, cultura matéria ou espiritual), e o fato de o grupo ser 

considerado indígena em documentos jurídicos ou administrativos. 

Assim, considerando-se o rompimento com o paradigma assimilacionista pelo 

texto constitucional, é possível interpretar as definições vigentes no direito brasileiro de forma 

consistente com o paradigma de reconhecimento do direito à alteridade. Basta levar em conta, 

prioritariamente, a autoidentificação e a identificação pelo grupo, e utilizar critérios culturais 

ou étnicos em casos mais difíceis, recorrendo sempre a perícias antropológicas.  

Em suma, é possível afirmar que o direito brasileiro reconhece o direito indígena 

de forma genérica e como uma instância externa ao Estado, desde que não viole direitos 

fundamentais previstos no direito interno e direitos humanos previstos em tratados 

internacionais. O Judiciário é habilitado a exercer esse tipo de controle. Entretanto, pesquisas 

jurisprudenciais como as de Barreto (2003) e Moreira (2014) mostram uma tendência do 

Judiciário a aplicar o direito estatal aos indígenas, e não a exercer controle sobre as decisões 

de autoridades indígenas. 

 

4.2 O discurso judicial sobre os indígenas 

Levando em consideração o maior detalhamento da jurisdição indígena em 

matéria penal na legislação vigente, foram identificadas pesquisas de jurisprudência voltadas 

para a temática. Como os sistemas de busca de jurisprudência não contemplam a totalidade 

das decisões, inclusive as proferidas após a criação da plataforma (Wang et. al. 2014: 127) 

não é possível fazer afirmações peremptórias sobre a existência ou não de posições 

majoritárias, apenas indicar tendências
103

. Em pesquisa (Moreira 2014) que contemplou os 

dois tribunais superiores (STJ e STF), TRF1 e TJMS, não foram identificadas decisões que 

envolviam o questionamento de medidas de autoridades indígenas em matéria penal. Já 

Barreto (2003), considerando os dois tribunais superiores e as cinco regiões da justiça federal, 

identificou um caso no qual o exercício da jurisdição penal indígena justificou a absolvição do 

acusado. 

Dos casos penais envolvendo indígenas, as disputas nos tribunais superiores 

envolviam a competência, se da justiça federal ou estadual, em razão do artigo 109, XI da 

Constituição (disputas sobre direitos indígenas). A doutrina indigenista tende a argumentar 
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por uma interpretação mais ampla da competência da Justiça Federal, por considera-la melhor 

preparada para lidar com questões relativas aos povos indígenas (Villares 2013: 314-318; 

Moreira 2014: 221; Barreto 2003: 75-94). O STF e o STJ, no entanto, adotam uma 

interpretação mais restritiva: apenas casos que repercutissem sobre a integridade do grupo 

como um todo devem ser julgados pela Justiça Federal, enquanto crimes isolados envolvendo 

indígenas (como autores ou vítimas) devem ser julgados pela Justiça Estadual
104

. Outros casos 

penais envolviam argumentos de cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia 

antropológica ou tradução
105

. Estes argumentos eram rejeitados com base na verificação, pelo 

juiz, do “grau de integração” do acusado, evidenciado pelo fato de serem eleitores, falarem 

português, terem frequentado escolas e trabalharem ou adquirirem bens fora da terra indígena. 

Segundo Villares (2013: 307), estas decisões evidenciam uma confusão em relação à 

imputabilidade penal do índio, que “mistura o histórico tratamento do índio como menor no 

Direito Civil com uma analogia da incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento”. Para o autor (2013: 308-313), em princípio 

qualquer índio pode ser processado penalmente, mas pode incorrer em erro culturalmente 

condicionado, ou seja, um erro de proibição relacionado ao fato de uma pessoa inserida em 

determinada cultura ter dificuldades para interiorizar as regras de outra. O erro admite 

gradações: se inevitável, isenta o agente de pena e, se evitável, é causa de diminuição (artigo 

21 do Código Penal). A figura do erro, portanto, trata o indígena como agente imputável. A 

verificação desse erro, no entanto, é uma questão de prova que demanda perícia 

antropológica. O papel da perícia, então, é entender se a conduta do agente de fato se deu de 

acordo com sua cultura, ou seja, de acordo com o que determinaria seu direito costumeiro, e 

isso pode ocorrer independentemente da familiaridade do agente com a cultura majoritária. A 

simples verificação, pelo juiz, de elementos que indiquem a familiaridade do agente com a 

cultura majoritária ignora a possibilidade de este estar inserido em duas culturas e reforça a 

orientação assimilacionista de que, uma vez inserido na sociedade majoritária, o indígena 

deve necessariamente se submeter ao direito estatal e agir sempre conforme suas exigências. 

Estas considerações: no entanto, se aplicam apenas a conflitos entre indígenas: crimes 

praticados contra não-índios ou mesmo contra índios que desejam a intervenção do Judiciário 

devem ser punidos por este. 
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Um outro fator relevante além da tendência do Judiciário a desconsiderar a cultura 

indígena é a perda de capacidade das próprias autoridades indígenas para resolver os conflitos 

internos. Um exemplo disso é a região do cone sul do MS, marcada por disputas entre 

indígenas e fazendeiros pela posse da terra e pela interferência do Estado na organização 

interna dos povos indígenas. A FUNAI interfere nas lideranças, fortalecendo as autoridades 

indígenas ligadas ao órgão em detrimento das demais. Outro fator de interferência é a 

frequência de crianças indígenas a escolas comuns: 

“A entrada das escolas provocou reflexos que não são pequenos. As crianças hoje 

falam português muito melhor do que falam os mais velhos. O português é que vai 

fazer com que elas tenham contato com o mundo externo – prefeitura, MPF, etc., 

fator de empoderamento. Com isso, os pais perderam o controle e a ascendência 

sobre os jovens. Os jovens ficam numa situação extremamente complicada. Eles 

estão recebendo muito mais influências externas, mas ao mesmo tempo, sofrem 

todas as barreiras discriminatórias que vêm pelo fenótipo”
106

 

Os conflitos pela posse da terra, por sua vez, levam os indígenas a demandar a 

presença de forças policiais nas aldeias e encontrar resistência do próprio governo do MS. A 

Procuradoria do Estado emitiu um parecer argumentando que as terras demarcadas, por serem 

de propriedade da União, seriam de responsabilidade da Polícia Federal e não das polícias 

civil e militar. Uma tentativa de parceria entre a União e o MS foi frustrada: 

“A União queria fazer uma parceria com o estado, com repasse de verbas, veículos, 

mas foram tantas exigências do estado do MS, que por fim o Ministério da Justiça 

desistiu da parceria. E lamentavelmente era tudo que o governo queria. Se eximir 

de ter de atuar nas aldeias.”
107

 

Em situações como essa, dificilmente a organização social dos povos indígenas 

será coesa o suficiente para a permanência de modos costumeiros de resolução de conflitos 

internos. 

Aos casos nos quais os crimes são diretamente julgados pelo Poder Judiciário 

contrapõe-se um caso de exercício da jurisdição indígena que posteriormente foi levado a júri 

popular perante a Justiça Federal
108

. No estado de Roraima, um Tuxaua foi julgado pelo 

conselho da própria comunidade pelo homicídio de outro indígena. Foi punido com a 

obrigação de sepultar a vítima e com o afastamento da comunidade pelo tempo que o 

conselho julgasse necessário, o que durou quase catorze anos. Quando o caso foi levado ao 
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Judiciário, a perícia antropológica atestou que os Tuxauas tinham o costume de exercer 

jurisdição sobre os conflitos internos, que o conselho era uma autoridade permanente, 

escolhido pelos próprios membros da comunidade, o que a maior pena aplicada era a de 

banimento. O Ministério Público Federal pediu a absolvição do acusado por considera-lo já 

punido, e o júri aceitou a tese (Barreto 2003: 119-120). 

4.3 Contexto e mobilizações políticas dos povos indígenas brasileiros 

 

Segundo os dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a população brasileira autoidentificada como indígena compreende 817.962 pessoas, 

ou 0,26% do total da população do país
109

. Entre a população indígena, 57,5 % ocupam terras 

indígenas oficialmente reconhecidas, que representam cerca de 12,2% do território nacional, a 

maior parte localizada na Região Norte do país (54%), seguida pelas regiões Centro-Oeste 

(19%), Nordeste (11%), Sul (10%) e Sudeste (6%)
110

. 

Os povos indígenas brasileiros estão dispersos pelo território, são culturalmente 

muito heterogêneos (uma ilustração é o fato de falarem 180 línguas) e vivem majoritariamente 

em áreas rurais. Começaram a se mobilizar politicamente durante os anos 70, após o contato 

com organizações civis filantrópicas e humanitárias, das quais “adquiriram conhecimentos 

que desembocariam, simultaneamente, nos processos de organização de luta pela terra e na 

constituição de saberes mínimos necessários a conduzirem uma progressiva libertação da 

mediação tutelar, seja governamental ou não” (Souza Lima 2010: 33-34). 

Com este suporte, líderes indígenas específicos e estudantes indígenas se 

articularam e deram origem à União das Nações Indígenas (UNI), um primeiro projeto de 

mobilização pan-indígena, que se desarticularia após a Constituinte brasileira. Lacerda (2014: 

160-161) argumenta que, comparado ao uso que os bolivianos fizeram da palavra nações, a 

expressão foi adotada por um grupo de estudantes indígenas de Brasília, um ano após a 

realização de congressos sobre a questão indígena conduzidos por intelectuais e indigenistas, 

enquanto os indígenas das terras altas bolivianas haviam passado por um processo de reflexão 

inspirado por suas experiências em organizações como sindicatos e partidos políticos. 
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Junto com organizações civis de apoio, a UNI apresentou à Constituinte brasileira 

a proposta de garantir o assento de uma quantidade mínima de representantes indígenas 

escolhidos diretamente pelas próprias comunidades. A proposta foi rejeitada com a 

justificativa de que os índios deveriam ser representados pela FUNAI, na qualidade de órgão 

tutor daqueles povos (Lacerda 2014: 179). Alguns líderes apresentaram candidaturas, mas não 

foram eleitos, de modo que a participação indígena na Constituinte ocorreu mediante a 

apresentação da proposta da UNI
111

, a fala dos líderes Estêvão Tauka, da etnia bakairi; Nelson 

Sarakura, da etnia Pataxó; Gilberto Macuxi; Kromare Metotire; Pedro Cornélio Seses; 

Valdomiro Terena; Hamilton Lopes, da etnia caiuá; Antonio Apurinã e Ailton Krenak; e a 

visita de deputados constituintes à aldeia Kaipó no sul do Pará (Baratto 2012: 6-7)
112

. 

Segundo Gersem Luciano (2006) da etnia baniwa, os indígenas brasileiros veem 

sua organização social e suas instituições tradicionais como externas ao Estado e ao direito, 

mas também se veem como cidadãos brasileiros. A cidadania e o amparo das leis brasileiras 

são considerados instrumentos para garantir um espaço de sobrevivência em meio à sociedade 

majoritária. Uma das dimensões desse espaço de sobrevivência indígena é 

“permitir-se o uso de suas próprias regras, que no âmbito do Estado brasileiro 

implica duas formas possíveis: a primeira, como permissão mais ou menos ampla 

para que os povos indígenas se ocupem de seus próprios assuntos e para que 

mantenham seus usos e costumes. A segunda, como um regime político-jurídico 

pactuado e não somente concebido, que implica a criação de uma coletividade 

política no seio da sociedade nacional” (Luciano 2006: 97-98). 

Na primeira forma, a sociedade indígena funciona paralelamente ao Estado. Para o 

autor, e com base nas práticas de sua etnia, a organização social tradicional não atribui poder 

absoluto a ninguém. As decisões são tomadas “de forma coletiva ou por meio de acordos 

entre os subgrupos que compõem o povo” (2006: 62) e as autoridades têm funções e 

responsabilidades conforme a cosmovisão do grupo. A solução de conflitos internos ocorre 

“de acordo com as normas compartilhadas por todos os membros, seja por meio de 

rituais de conciliação, de sentenças condenatórias ou de declarações de guerra. Os 

líderes tradicionais continuam com as obrigações de guiar os seus povos. Quando 

existem problemas entre eles, recorrem a seus sistemas de decisão, buscando 

mediadores, sistemas orais de diálogo, assembleias comunitárias, conselhos de 

anciãos ou tribunais específicos instruídos para cada situação” (Luciano 2006: 98). 
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A organização tradicional e os métodos tradicionais de solução de conflitos 

internos não são Estado no sentido de não serem entidades às quais é concedido um poder 

soberano sobre o povo e existente “acima do bem e do mal”. Nesse sentido, o autor não vê as 

autoridades tradicionais como parte do Estado. Entretanto, o autor menciona a existência de 

outras autoridades entre os povos indígenas, as “novas autoridades” ou “autoridades políticas” 

cuja função é precisamente mediar suas relações com a sociedade envolvente. São os 

dirigentes de associações civis indígenas, indígenas que ocupam cargos políticos, 

administrativos, de agentes de saúde ou de professores. Para o autor, é importante que as 

lideranças tradicionais e políticas não se confundam, pois o funcionamento das associações 

civis é estranho ao funcionamento da organização social tradicional: institucionalizado, 

burocratizado, centralizado, personalizado e com um sistema de tomada de decisão mais 

verticalizado e menos transparente. Isto não significa que lideranças tradicionais 

eventualmente não se comportem de forma autoritária e contrária à noção tradicional de 

autoridade, como no caso das autoridades kaingang que arrendaram terras indígenas a 

fazendeiros no Rio Grande do Sul, sem considerar a opinião dos demais membros
113

 (Luciano 

2006: 98). 

É essa estrutura dual de autoridade que permite a segunda forma de garantia de 

espaços de sobrevivência indígena: a representação e a participação no Estado brasileiro. O 

autor afirma que há, entre os povos indígenas do Brasil, uma proposta de transformar 

gradualmente as terras indígenas em unidades territoriais autônomas, que “seriam como os 

atuais Estados Federados, com relativa autonomia administrativa em relação ao governo 

central” (Luciano 2006: 222). Outras duas estratégias são os projetos de um Parlamento 

Indígena e da criação de vagas específicas para a representação indígena no Congresso 

Nacional. O Parlamento Indígena seria um “espaço de articulação e representação interna dos 

povos indígenas [...] com a exigência de contemplar de algum modo todos os 222 povos 

indígenas do Brasil”. Os projetos de representação específica no Congresso e de conversão 

das terras indígenas em unidades territoriais autônomas são mais ambiciosos e, considerando 

a hostilidade a demandas indígenas presente no Poder Legislativo, não são vistos pelo autor 

como politicamente viáveis no momento, mas espera-se que eventualmente o Congresso se 

renove e se torne mais receptivo às demandas indígenas (Idem: 223). Não são mencionadas 

propostas voltadas para o Poder Judiciário. 

                                                 
113

 Além do autoritarismo da decisão, Luciano (2006: 116) argumenta que a prática de arrendar terras indígenas 

enfraquece as demandas por demarcação. Não há sentido em reivindicar o direito sagrado à terra como garantia 

da sobrevivência física e cultural indígena para em seguida arrendar esse direito a terceiros. 
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4.4 O direito brasileiro em perspectiva comparada 

Os quadros a seguir sintetizam os resultados da pesquisa sobre os direitos dos três 

países relatada nos capítulos 3 e 4. O primeiro quadro diz respeito ao reconhecimento ou não 

do direito indígena pelo direito estatal e como este último estabelece, explicitamente, suas 

relações com o primeiro, se de subordinação ou não. O quadro também indica os principais 

diplomas normativos, nacionais ou internacionais, que tratam do direito indígena. O segundo 

quadro detalha as relações entre direito indígena e estatal enquanto regime análogo ao de 

formas de descentralização territorial como o federalismo, com o fim de verificar quais 

elementos de um ente autônomo estão presentes entre os “direitos coletivos” reconhecidos aos 

povos indígenas. Assim, a primeira categoria trata de como o direito estatal define as 

autoridades indígenas e as demais dizem respeito aos elementos da autonomia: território e 

competências. No caso dos indígenas, cujas demandas por autonomia são também justificadas 

pela diferença étnica e cultural, critérios pessoais também são um elemento relevante. 

O terceiro quadro trata dos procedimentos, critérios e instituições de controle das 

decisões das autoridades indígenas. A existência de mecanismos de controle cria limites para 

a atuação das autoridades e pode ser justificada pelo fato de que o exercício de funções de 

Estado pode ocorrer de modo equivocado ou arbitrário, seja por autoridades indígenas, seja 

por não-indígenas. Entretanto, a assimetria de poder entre indígenas e não-indígenas e a 

persistência de tratamentos preconceituosos contra os primeiros levanta a questão de como 

exercer tal controle evitando decisões enviesadas e promovendo relações igualitárias entre 

culturas. Por fim, o quarto e último quadro trata das relações dos povos indígenas com o 

poder central, uma questão também comum a regimes de descentralização e autonomia 

territorial e com elementos próprios da questão indígena, como a consulta prévia. 
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 Brasil Colômbia Bolívia 

Reconhecimento do 

direito indígena 

Sim, externo ao 

Estado 

Sim, como parte do 

Estado e como um 

direito coletivo 

Sim, como parte do 

Estado e como um 

direito coletivo 

Status do direito 

indígena 

Subordinado ao 

estatal 

Subordinado ao 

estatal 

De mesma hierarquia 

em relação ao estatal 

Status dos 

instrumentos 

internacionais 

C169 incorporada ao 

direito interno; DDPI 

ratificada 

C169 incorporada ao 

direito interno; DDPI 

ratificada 

C169 e DDPI 

incorporadas ao 

direito interno 

Legislação nacional 

relevante 

Estatuto do Índio Não há LDJ, LOJ, CPC e 

LMAD 

Quadro 1 – dados gerais sobre as relações entre direito indígena e direito estatal. Elaboração 

própria. 

 

O quadro acima sintetiza informações relacionadas ao reconhecimento e ao status 

do direito indígena nos três países, além de indicar os textos legais relevantes e, no caso dos 

instrumentos internacionais, sua incorporação ao direito interno. Os três países reconhecem o 

direito indígena, isto é, seus textos constitucionais e legais não apresentam a pretensão de que 

o direito estatal prevaleça sobre o direito indígena em todas as situações. No caso brasileiro, a 

Constituição reconhece a “organização social” dos povos indígenas e uma abertura mais 

explícita ao direito costumeiro é estabelecida na Convenção 169 da OIT, enquanto o Estatuto 

do Índio se refere aos costumes indígenas no direito civil e no direito penal. A Constituição 

colombiana, por sua vez, reconhece expressamente e de modo genérico a capacidade dos 

indígenas de exercer jurisdição de acordo com normas e procedimentos próprios. A 

Constituição boliviana também é expressa em relação ao exercício de funções legislativas e 

jurisdicionais por parte dos indígenas. Outro ponto em comum entre ambos os textos 

constitucionais é o fato de que as autoridades indígenas são reconhecidas como parte do 

Estado. No direito colombiano, é possível chegar a esta conclusão mediante a interpretação 

das normas que conferem às autoridades indígenas competências administrativas, jurisdição 

própria e autonomia orçamentária. No caso boliviano, o texto é expresso em relação ao direito 

dos povos indígenas originário campesinos a terem suas instituições reconhecidas como parte 

do Estado. Ser parte do Estado e ter autoridades próprias também é, nos dois países, um 

direito atribuído a cada povo indígena enquanto sujeito coletivo de direitos. Já o direito 

brasileiro trata as autoridades indígenas como externas ao Estado, pois não as menciona nos 
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dispositivos constitucionais relacionados à organização do Estado, que contempla somente a 

União, os estados e os municípios. 

A categoria “status do direito indígena” apresenta genericamente as relações entre 

o direito estatal e o direito indígena, que serão detalhadas nos quadros seguintes. Assim, de 

modo geral, o direito indígena no Brasil e na Colômbia é subordinado ao direito estatal, aqui 

compreendido pela Constituição e pelas leis. No caso colombiano, a interpretação da Corte 

Constitucional a respeito dos limites do direito indígena matizou a subordinação, como será 

visto mais adiante. Já a Constituição boliviana é expressa em relação à igualdade hierárquica 

entre a jurisdição indígena e a jurisdição comum, mas as regulamentações posteriores tornam, 

na prática, o direito indígena subordinado ao direito estatal. 

Por fim, os três países incorporaram ao direito interno a Convenção 169 da OIT, o 

que significa que as disposições do instrumento sobre as relações entre o direito indígena e o 

direito estatal podem complementar as normas existentes. Já a Declaração de Direitos dos 

Povos Indígenas foi incorporada somente ao direito interno boliviano, enquanto no Brasil e na 

Colômbia o instrumento não é vinculante para os Estados, embora claramente deva ser 

considerado na atuação dos tribunais estatais, dos legisladores e dos formuladores de políticas 

públicas. Brasil e Bolívia dispõem, ainda, de diplomas infraconstitucionais relevantes para a 

questão indígena, enquanto na Colômbia os principais instrumentos normativos além da 

Constituição são a Convenção 169 da OIT e a jurisprudência da Corte Constitucional. 
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 Brasil Colômbia Bolívia 

Definição legal ou 

constitucional de 

autoridades 

Organização social Autoridades 

administrativas e 

jurisdicionais, que 

podem decidir 

segundo normas 

próprias 

Autoridades 

administrativas e 

jurisdicionais, que 

podem decidir 

segundo normas 

próprias 

Competências 

materiais 

Em matéria civil e 

penal (Estatuto do 

Índio) 

Não definidas Definidas em lei 

como “assuntos 

tradicionalmente 

conhecidos pelos 

povos indígenas”, 

seguida de uma lista 

de matérias excluídas 

Território Terras indígenas não 

determinam o alcance 

do direito indígena 

Definido 

jurisprudencialmente 

como a reserva e os 

territórios 

tradicionalmente 

utilizados por povos 

indígenas 

Territórios (TIOC) e 

municípios (AIOC) 

Alcance pessoal do 

direito indígena 

Apenas entre 

indígenas 

Apenas entre 

indígenas e nos 

territórios 

Apenas entre 

indígenas e dentro 

dos territórios IOC 

Quadro 2 – elementos do regime de autonomia jurisdicional indígena. Elaboração própria. 

 

O quadro acima sintetiza informações relativas ao regime de autonomia 

estabelecido pelas normas que regulam as relações entre Estados e povos indígenas. A 

Constituição brasileira não faz referência expressa às autoridades indígenas, de modo que a 

expressão “aos índios é reconhecida sua organização social” é interpretada como abrangendo 

as autoridades indígenas e suas práticas de governo e solução de conflitos. Já as Constituições 

de Colômbia e Bolívia fazem referência a autoridades administrativas e jurisdicionais, que 

podem atuar conforme normas e procedimentos próprios. O direito colombiano, no entanto, 

não define as matérias da atuação de tais autoridades, com a exceção das administrativas. O 

direito boliviano, por sua vez, define o espaço material de atuação das autoridades indígenas 

como “os assuntos tradicionalmente conhecidos” para em seguida estabelecer uma longa lista 

de matérias sobre as quais apenas as autoridades estatais têm jurisdição. Já o direito brasileiro 
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faz referência expressa aos costumes indígenas em algumas áreas do direito civil e no direito 

penal, enquanto a Convenção 169 da OIT se refere genericamente ao direito indígena. Por 

fim, o território define o alcance do direito indígena tanto na Colômbia quanto na Bolívia, 

embora seja irrelevante no caso brasileiro. O critério pessoal é relevante nos três países: 

aplicam-se os costumes indígenas entre os índios brasileiros, enquanto na Bolívia e na 

Colômbia as decisões das autoridades indígenas são válidas entre indígenas e dentro de seus 

territórios. 

 

 Brasil Colômbia Bolívia 

Critérios (limites) Direito interno, 

direitos humanos e 

direitos fundamentais 

Direitos humanos e 

fundamentais 

Direitos humanos e 

fundamentais 

Instituições Poder Judiciário Poder Judiciário Tribunal 

Constitucional 

Plurinacional 

Procedimentos Acesso ao Judiciário 

comum por meio de 

advogados (exceção 

ao HC) 

Acesso irrestrito ao 

Judiciário comum 

para discutir direitos 

fundamentais 

Acesso ao Tribunal 

Constitucional 

Plurinacional para 

discutir direitos 

fundamentais e 

consultas de 

iniciativa das 

próprias autoridades 

indígenas 

Quadro 3: Mecanismos de controle das decisões de autoridades indígenas. Elaboração própria. 

 

No Brasil e na Colômbia, qualquer interessado pode acionar o Judiciário estatal 

para questionar as decisões de autoridades indígenas. No caso colombiano, as ações de tutela, 

destinadas a discutir violações a direitos fundamentais, tendem a ser remetidas à Corte 

Constitucional. Já a Bolívia prevê mecanismos específicos de controle, com o fim de 

preservar a jurisdição indígena contra intervenções. As autoridades indígenas, e apenas elas, 

podem iniciar processos de consulta ao Tribunal Constitucional Plurinacional. No entanto, o 
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direito boliviano prevê ações específicas para a tutela de direitos fundamentais, às quais 

qualquer cidadão boliviano pode recorrer, ao mesmo tempo em que estabelece os direitos 

humanos e fundamentais como limites à atuação da jurisdição indígena. 

 

 Brasil Colômbia Bolívia 

Representação direta Não Sim Sim 

Consulta prévia Sim Sim Sim 

Coordenação e 

cooperação 

Não Sim Sim 

Quadro 4 – Mecanismos de participação na sociedade nacional. Elaboração própria. 

 

Finalmente, o quadro acima sistematiza os mecanismos de participação indígena 

nas decisões do governo central. Enquanto o Brasil não dispõe de vagas reservadas a 

indígenas nas instituições da União, a Colômbia estabeleceu duas vagas em cada casa 

legislativa reservadas a indígenas mediante circunscrição eleitoral própria. Já a Bolívia 

reserva a indígenas dois dos sete assentos do Tribunal Constitucional Plurinacional. Um 

segundo mecanismo é a consulta prévia, prevista na Convenção 169 da OIT e nas 

Constituições brasileira e boliviana. O terceiro mecanismo, presente nos ordenamentos que 

reconhecem expressamente a jurisdição indígena, é a política de coordenação e cooperação 

entre jurisdições, voltada a garantir o compartilhamento de informações entre as autoridades e 

promover a troca de saberes e experiências, contribuindo para interpretações interculturais do 

direito. 
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5 CONCLUSÃO 

A implementação de políticas voltadas para a coexistência do direito estatal com 

práticas jurídicas costumeiras ou a incorporação de entes autônomos à estrutura do Estado é 

tarefa complexa, que demanda desenhos institucionais e práticas inovadoras.  

No caso colombiano, a combinação entre um texto constitucional que declara a 

igualdade entre as culturas e reconhece a capacidade dos povos indígenas de exercer funções 

típicas de Estado e uma jurisprudência constitucional antropologicamente informada e 

comprometida com o valor da diversidade cultural gerou resultados práticos majoritariamente 

positivos, isto é, permitiu aos indígenas exercer a própria jurisdição segundo suas próprias 

regras. Entretanto, a Constituição não estabeleceu uma descentralização clara de poder 

político nem definiu critérios coerentes para solucionar os conflitos materiais entre o direito 

estatal e o direito indígena, o que acabou por conferir à Corte Constitucional o papel de 

delimitar o autogoverno dos povos indígenas do país (Bonilla 2006: 199-200). As 

justificativas utilizadas pela Corte tornam a autonomia dependente de uma comprovação de 

originalidade, de modo que os povos que modificarem suas práticas “tradicionais”, ainda que 

por escolha própria, perdem a autonomia (Kymlicka 2007: 153). 

O direito boliviano procurou estabelecer uma divisão de competências materiais 

através da legislação ordinária, a qual foi duramente criticada por anular a paridade entre a 

jurisdição indígena e a jurisdição ordinária, contrariando a própria Constituição. Finalmente, a 

reserva de assentos para indígenas no Tribunal Constitucional Plurinacional procura dar um 

novo passo na questão da legitimidade do controle sobre a jurisdição indígena. 

Finalmente, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece o direito costumeiro 

indígena e as autoridades tradicionais como instâncias externas ao Estado, enquanto os 

direitos constitucionais boliviano e colombiano apresentam projetos de inserção das 

autoridades e territórios indígenas na estrutura do Estado. Entretanto, a prática das instituições 

judiciais brasileiras está muito mais voltada a aplicar o direito estatal aos índios do que a 

exercer controle sobre o direito indígena, o que indica que o paradigma da assimilação e uma 

concepção estatista (portanto monista) de direito prevalece sobre eventuais concepções 

multiculturais de Estado e sociedade. A tendência de aplicação do direito estatal pode indicar, 

ainda, a fragmentação social e o enfraquecimento dos mecanismos de solução de conflitos 

dentro das comunidades indígenas. 
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