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I. O PLURALISMO JURÍDICO E A NECESSIDADE DE REDEFINIÇÃO
PARADIGMÁTICA NA FILOSOFIA DO DIREITO

1.

Manuel Calvo García y Daniel Oliver-Lalana, em seu trabalho,

demonstram como a noção de pluralismo jurídico sempre foi um calcanhar de
Aquiles na filosofia jurídica tradicional, criando tanto uma dificuldade para se
explicar o funcionamento do direito moderno de matiz liberal – fundado no
princípio da supremacia da lei e em uma única teoria das fontes do direito – como
também uma desarmonia entre, de um lado, a experiência empírica e a reflexão
metodologicamente orientada da sociologia do direito (que rapidamente constatou
a presença do pluralismo no âmbito da normatividade social) e, de outro lado, a
pretensão universalista da filosofia do direito tradicional, que intentava estabelecer
“um único conceito” de direito capaz de explicar a origem e o funcionamento de
todas as suas normas. Após realizarem uma cuidadosa revisão da literatura em
sociologia o direito (desde os escritos de Erlich até nomes domo Kantarovicz,
Weber e Santos) e uma reflexão crítica sobre a teoria do direito e a sua dimensão
social (em autores como Tamanaha, Melissaris e Berman, os autores apontam
importantes argumentos para defender as teses de que uma boa teoria do direito: 1)
não pode ter uma pretensão unicamente filosófica, pois dificilmente ela dará conta
do pluralismo existente no direito; 2) deve pretender explicar mais do que o direito
estatal e, finalmente 3) deve ser uma “teoria sócio-jurídica” do direito, que se
aproxime do direito enquanto fenômeno social.

2.

Horacio-José Alonso Vidal apresenta em seu trabalho duas objeções à

Teoria da Justiça de John Rawls, que pretendem demonstrar a sua inadequação às
comunidades multiculturais. De um lado, remete-se às críticas comunitaristas
propostas por autores como Taylor e Sandel. De outro, trata das objeção formulada
por Sen ao denominado “institucionalismo transcendental”. O objetivo principal do
trabalho, no entanto, é defender a posição de Ralws frente a essas críticas, o que é
feito da seguinte maneira. I. Contra as críticas comunitaristas, não se nega a
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importância da cultura enquanto papel constitutivo de nossas vidas, que havia sido
apontado por Taylor. “Aceitar o fato de que vivemos em sociedades cada vez mais
diversificadas não tem porque ter as implicações apontadas por Taylos e, em
concreto, não nos tem que levar a aceitar as pressuposições que subjazem à sua
teoria do reconhecimento, a saber: a) que o mundo se divide claramente em
diferentes culturas e que cada comunidade tem a sua própria; b) que cada indivíduo
necessita assumir uma e só uma dessas culturas para dar forma e conteúdo à sua
vida”. Mais interessante parece, nesse sentido, reconhecer a crescente
interdependência (em todos os âmbitos) entre os mais diferentes países, culturas,
nações e grupos étnicos. Mais do que um compromisso com uma cultura particular,
seria interessante um “compromisso cosmopolita” tal como defendido por Waldron.
Ao invés de sustentar que cada cultura exclui das demais, mais vigorosa se
apresenta a proposta de um “reconhecimento de recíprocas interdependências
entre as culturas”. O pluralismo mais adequado seria, pois um “pluralismo a partir
do qual cada indivíduo possa desenvolver os seus próprios planos de vida”, que
parece ser exatamente o tipo de modelo adotado por Rawls em sua obra “O
Liberalismo Político”. De outro lado, oferece-se também uma resposta à objeção
de Sandel segundo a qual a teoria de Rawls seria “acontextual” e pecaria por uma
concepção de pessoa que desconsidera os vínculos sociais de cada indivíduo. Essa
crítica, que se aplica também a todas as concepções deontológicas de matiz
kantiano, supõe que o modelo de posição original de Raz assume que “o eu
antecede os fins”, e com isso implica uma imagem distorcida do ser humano, na
medida

em

que

suas

tradições

e

crenças

(seu

contexto)

determinam

profundamente os objetivos e os fins de sua vida. Contra essa crítica, o autor
aponta que é equivocado se rejeitar uma teoria normativa com base em uma
premissa descritiva. Nesse sentido, o que se observa em Rawls “é uma concepção
normativa de pessoa, é dizer, uma concepção de como devem ser tratados os
indivíduos para determinados fins, e não uma descrição de como somos os seres
humanos na realidade”. Por derradeiro, a concepção

de justiça de Ralws é

defendida também contra a objeção de Amartya Sen que pretende abandonar o
“institucionalismo transcedental” de Rawls porque não acredita, faticamente, na
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possibilidade de se imaginar a partir de um hipotético contrato social de natureza
transcendental as “instituições perfeitas” que deveriam reger o nosso mundo real.
Contra a defesa de um approach comparativo entre alternativas institucionais,
defendido por Sem, o autor advoga, de modo geral, que inexiste essa dicotomia
insuperável entre o enfoque “comparativo” e o “institucionalismo transcendental”.
Nesse sentido, argumenta: “Mi intuición, frente a lo argumentado por Sen, es que
cualquier teoría de la justicia presupone un cierto ‘institucionalismo trascendental’,
esto es, la identificación de unos principios de justicia que regulen una sociedad
justa y que, a su vez, nos sirvan como razones para la acción, lo que no obsta para
que, una vez fijado ese marco institucional, el enfoque comparativo defendido por
Sen sea especialmente valioso para proporcionar soluciones que nos permitan
articular las implementaciones concretas de la idea de justicia. Prueba de ello es
que autores adscritos por Sen al enfoque comparativo, como Bentham y Stuart
Mill, en realidad también practicaron el “institucionalismo trascendental” de forma
semejante a Rawls -aunque sus conclusiones, obviamente, fueron muy diferentes-,
pues trataron de identificar un principio de justicia (en este caso, el principio de la
utilidad) que, a su vez, guiaría nuestro pensamiento acerca de cómo organizar
nuestras instituciones sociales. Y solamente cuando ese marco institucional ha sido
fijado, entraría en juego la perspectiva comparativa para determinar qué sociedad
maximizaría el principio de utilidad”.

3.

Vanessa Tassara Zevallos, em seu paper “El Multiculturalismo liberal

de Will Kymlicka”, faz uma reconstrução do multiculturalismo liberal de Will
Kymlicka, apresentado na sua obra Cidadania Multicultural, que desenvolve um
enfoque liberal dos direitos de culturas minoritárias, reformulando a doutrina
liberal tradicional a partir dos princípios básicos da liberdade individual e da
autonomia moral. Para Kymlicka, segundo a autora, os direitos das culturas
minoritárias “não apenas são considerados consistentes com a liberdade individual,
mas também podem, na realidade, fomentá-la”. Dito isso, o texto apresenta os
quatro princípios que de acordo com Kymlicka podem fazer essa revisão. São eles:
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1)Principio de la tolerancia: “En una sociedad democrática liberal el principio de la
tolerancia guarda un fuerte compromiso moral con la autonomía. No obstante, el
valor de la autonomía no puede constituirse en el límite de lo tolerable”. 2) Principio
de adopción restrictiva de las formas de diversidad cultural: “En una sociedad
democrática liberal se pueden cobijar y adoptar muchas formas de diversidad
cultural, pero no todas”. 3) Principio de limitación básica a los derechos de las
culturas minoritarias: “En una sociedad democrática los principios liberales
imponen una limitación básica a los derechos de las culturas minoritarias: No está
justificada ninguna restricción a las libertades civiles o políticas básicas de los
miembros de una cultura minoritaria”. 4) Principio de garantía a los derechos de las
minorías: “En una sociedad democrática existe la obligación de garantizar
protección a los derechos de las culturas minoritarias frente a las decisiones que
pudiera tomar el conjunto de la sociedad”.

4.

Cristina García Pascual, por sua vez, faz uma reflexão sobre a

concepção de H. L. A. Hart acerca do direito internacional, situando-o entre o
monismo e o pluralismo jurídicos. Aborda a autora as principais deficiências do
tratamento que a filosofia do direito hartiana dá ao direito internacional, que por
vezes se aproxima de uma moral social compartilhada entre os Estados e não
comparte as principais características que Hart utilizou para caracterizar os
Estados modernos. As principais deficiências e oscilações da concepção de Hart,
segundo a autora, está em sua afirmação de que o Direito Internacional careceria
de regras secundárias, e por conseguinte só poderia ser classificado como “direito”
se nós entendêssemos essa expressão no sentido do direito das sociedades
primitivas em que existem apenas regras primárias que disciplinam o
comportamento dos agentes submetidos a uma determinada ordem jurídica. O
direito internacional restaria, pois, sem instrumentos capazes de solucionar os três
tipos de problemas que as regras secundárias, no sistema de Hart, se destinam a
enfrentar, a saber: os problemas de adjudicação, os problemas de modificação e os
problema de identificação. A assimilação do Direito Internacional a uma ordem
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primitiva, porém, é descrita como implausível pelo trabalho. Como explica a autora:
“En la raíz de la pobreza de los resultados que Hart nos ofrece está, creo, el error
en el punto de partida. Asumiendo los presupuestos positivistas39, afirmar que no
existen reglas secundarias y que, a la vez, las normas internacionales son
obligatorias, nos lleva a imaginar el derecho internacional como las normas de una
comunidad primitiva aislada, estrechamente unida y con gran homogeneidad entre
sus miembros. Pero la comunidad internacional es justamente lo contrario de una
sociedad primitiva, no se puede aplicar el adjetivo de aislada, no está unida y no es
homogénea. Hart parte de que en el ámbito internacional no existe ningún tipo de
normas secundarías y esto, tanto en nuestros días como en 1961, parece una
afirmación precipitada, hecha sin un profundo análisis de la realidad del derecho
internacional”. Como apontam os internacionalistas, de modo geral, uma análise
mais aprofundada da prática social do direito internacional não hesitará em apontar
tanto um conjunto de regras de aplicação (rules of adjudication) como regras que
estabelecem mecanismos de produção do direito internacional e modificação das
regras existentes (rules of change). Ademais, é quase um consenso no âmbito dos
filósofos que se debruçam sobre o direito internacional que o artigo 38.1, do
Estatuto da Corte Internacional de Justiça de Haia, pode ser considerado, ao menos
de forma parcial, uma boa enunciação da regra de reconhecimento do direito
internacional. Vistas as coisas dessa perspectiva, a autora provavelmente tem
razão quanto às suas críticas a Hart, na medida em que mesmo a sua própria teoria
do direito conseguiria explicar, ainda que com pequenas adaptações, a
normatividade e o caráter jurídico do Direito Internacional.

5.

Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Bañuellos, em seu ensaio, dedica-se a

realizar uma crítica ao denominado “uso alternativo do direito” e a certas
adaptações dessa teoria que encontraram ressonância na América Latina, sob a
denominação de “Direito Alternativo”. Este último seria uma espécie de
radicalização do primeiro porque não apenas propõe um uso emancipador do
direito, autorizando o juiz a valer-se do direito opressor para emancipar o
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oprimido, com os instrumentos jurídicos que estão em suas mãos, mas porque
reconhece um “pluralismo jurídico” que consiste se, segundo o jurista brasileiro
Antonio Carlos Wolkmer, “naquela juridicidade produzida no próprio seio dos
grupos sociais”. Acredita a autora, porém, que essas estratégias processuais são
inadequadas e ainda incapazes de uma construção teórica e prática efetivamente
emancipadora, e que as categorias utilizadas para a construção de uma filosofia do
direito adequada ao mundo latino ainda estão por ser elaboradas, e devem ser
encontradas em nossas próprias práticas sociais.

6.

Maria Eugenia Marichal analisa, em seu trabalho, um potencial

conflito entre, de um lado, a tendência de uma regulação técnica global, por meio
de soft law como as regras técnicas e consensos formados em nível internacional
sobre

a

segurança

alimentar,

as

técnicas

de

produção

de

alimentos,

acondicionamento, informação, produtividade etc., e, de outro lado, a autonomia
estatal para estabelecer as suas próprias normas acerca dessa questão. O trabalho
parte da concepção de Günther Teubner sobre o pluralismo jurídico no nível
internacional. O pluralismo é vislumbrado, em termos amplos, como “processo de
produção de regulações de problemas sociais, técnicos, econômicos, etc. que
coexistem em paralelo com os odernamentos jurídicos estatais oficialmente
aceitos” e podem entrar em colisão entre si. Nesse sentido, diante da
improbabilidade de estabelecimento de uma única constituição global, que não se
encontra no horizonte próximo da humanidade, fala-se, com Teubner, em uma
regulação por meio de várias constituições parciais que interagem e não reclamam
uma normatização autônoma ou exclusiva. Uma proposta possível, nesse sentido, é
vislumbrar a regulação da produção e comercialização de alimentos, que é o objeto
específico do trabalho, como uma espécie de constituição global parcial. Aduz a
autora, aqui, a uma série de regulações, indicadores, recomendações e regras
técnicas que são produzidas no âmbito extraestatal e buscam garantir uma espécie
de “segurança alimentar” em nível global. No âmbito da OMC, por exemplo, se
propõe uma espécie de Comissão, de natureza técnica, para constante manutenção
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de um Codex Alimentarius a ser globalmente considerado pelas esferas
governamentais, ainda que de maneira indicativa. Como o estado nacional deve
lidar com essas normas? Esse é o ponto central que o trabalho pretendeu analisar.
Destaco, aqui, que de um lado esse tipo de regulação global propõe uma espécie de
“codificação sobre riscos e determinações técnicas”, que interage com o direito
estatal de diferentes maneiras, já que cada sistema jurídico assimila essas diretrizes
de maneira diferente e é chamado a traduzir essas diretrizes (que podem ser
vislumbradas como “estímulos externos”) na sua linguagem própria. Nesse sentido,
explica a autora: “Aquello que sucede en el interior de la Comisión del Codex
Alimentarius ejemplifica muy bien ese espacio de construcción de normas. Aunque
para el jurista las normas allí aún son “simplemente técnicas”, cabe estudiarlas
porque generan una cierta perturbación al sistema jurídico que lo obliga a
encontrar la forma de codificarlas y traducirlas a su interior, para mantener su
propia diferenciación”. Essa não é, contudo, a única preocupação que esse sistema
global de normas gera. De outro lado, essa codificação “técnica” pode ter como
consequência uma “despolitização” da decisão e uma imposição exógena de
padrões que muitas vezes são discutíveis, enfraquecendo inclusive a cidadania e a
participação dos indivíduos e grupos políticos na produção do direito. Contra esse
risco, salienta: “En tensión con la forma de globalización hegemónica que
representa el régimen global alimentario de FAO/OMC, existen propuestas de
formas alternativas de gobernanza global alimentaria por parte de diversos
movimientos sociales y organizaciones civiles situadas en una perspectiva crítica
de la liberalización de los mercados internacionales de alimentos”. De todo modo,
independentemente dessas duas tendências, o trabalho evidencia a necessidate, no
âmbito da filosofia do direito, de se buscar construir uma nova concepção de
“fontes do direito”, capaz de explicar e assimilar essa interação e esses potenciais
conflitos entre ordens jurídicas parciais.

7.

Vanessa Tassara Zevallos em seu paper “Multiculturalismo liberal y

multiculturalismo ‘comunitarista’” busca realizar uma comparação entre o
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multiculturalismo de matiz liberal e o multiculturalismo comunitarista, com o fim de
defender o primeiro e rechaçar o último. Como explica Sen, há “dois enfoques
basicamente diferentes do multiculturalismo: um deles se concentra na promoção
da diversidade como valor em si mesmo; o outro baseia-se na liberdade de
raciocínio e tomada de decisões, e celebra a diversidade cultural na medida em que
é escolhida com tanta liberdade como seja possível pelas pessoas envolvidas”. Na
posição da autora – que nos parece bastante simpática – a diversidade cultural não
é um fim em si mesmo, e só merece acatamento enquanto se traduzir em expressão
dessa liberdade, assegurada de maneira igualitária a todos. Caso adotemos o
multiculturalismo comunitarista, somos forçados a admitir a diversidade como fim
último, com sério risco de comprometimento da liberdade e de valores morais
universais, o que é difícil se sustentar do ponto de vista moral.

8.

Rafael H. Chanjan Documet apresenta, em seu trabalho, uma crítica

ao denominado “direito penal do inimigo”, na teoria do Professor alemão Günther
Kakobs, que é contrastado com o pluarlismo jurídico e cultural de certas
comunidades latinoamericanas. A partir da análise das premissas dessa teoria, o
autor demonstra como elas não resistem a um escrutínio crítico à luz dos
pressupostos ético-normativos involucrados na ideia de Estado democrático de
direito. Isso se mostra particularmente importante nos denominados “estados
pluralistas”, em que se verificam múltiplas culturas interconectadas e reivindicando
autodeterminação e respeito às suas próprias “formas de vida”. Concretamente, a
concepção de direito penal do inimigo é alvo de diversas críticas, entre as quais: a)
a sua concepção “puramente normativa” sobre o conceito de pessoa. Nesse
sentido, “a pessoa não pode se construir a partir do direito, pois o que ocorre é o
inverso”. Como explica o autor, “las personas son las que fundamentan la
comunicación personal a partir de sí mismas, la comunicación personal no puede
definir a los individuos como personas. De este modo, es impensable plantear
axiológicamente una dicotomía entre persona y enemigo. El Derecho es el que debe
estar al servicio y debe fundamentarse en los intereses personales, pues el hombre
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crea al Derecho”. De outro lado, em comunidades pluralistas, a teoria de Jackobs se
torna ainda mais objetável do ponto de vista moral, pois está pensada sobre a base
de uma “sociedade homogênea onde por seu contexto histórico e político não é
possível uma coexistência de culturas paralelas no mesmo Estado”. Nesse sentido,
“Jakobs reniega de la existencia de estas sociedades minoritarias, viéndolas como
nocivas y como factor de desintegración social. Debería considerar el autor, tal vez,
que dichas naciones se encontraron en el espacio geográfico que hoy ocupa la
nación mayoritaria mucho antes de la aparición del Estado y el Derecho
hegemónico. La concepción de Jakobs de la sociedad conlleva a que se pretenda
uniformizar y homogenizar a las culturas en torno al Derecho hegemónico,
pasando por encima de todas sus costumbres, su derecho, su identidad, etc.” Essas
premissas, como relata o trabalho, são inteiramente incompatíveis com a
Constituição Peruana e com o sistema interamericano de proteção dos direitos de
minorias e comunidades indígenas.

9.

Soledad Ucedo, por sua vez, aborda em seu trabalho o problema da

coexistência entre o direito indígena e o direito oficial estatal, no âmbito da
Argentina, em face do reconhecimento, por esse Estado, da Convenção 169 da OIT
e da Declaração Universal da UNESCO. Propõe-se, nesse sentido, a interpretação
adequada do sistema de direitos indígenas, mormente no direito penal, que é
analisado a partir das reflexões de Eugenio Zaffaroni na obra “La Palabra de los
Muertos”. O sistema correntemente adotado na Argentina pressupõe a existência
de uma duplicidade de ordens jurídicas coexistente: o direito estatal e o direito
costumeiro das comunidades indígenas, que deve ser considerado e respeitado em
todos os atos de aplicação do direito relativos às pessoas que integram essas
comunidades. Incluem-se nesse espectro de direitos o direito a uma aplicação
sensível às tradições da comunidade, o direito de cada comunidade indígena de
conservar as suas tradições, costumes e normas, e o direito de que estas sejam
consideradas inclusive no campo penal, onde o encarceramento deve ser evitado e
tratado como uma última opção.
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10.

César Carvajal Santoyo, em seu trabalho, aduz ao problema da

concorrência de normas e razões provenientes do direito estatal e dos direitos e
práticas sociais indígenas, com referência específica a certos casos julgados pela
Corte Constitucional Colombiana, que são relatados no início do trabalho e se
referem a aplicações do direito penal que implicam acentuadas dificuldades pela
necessidade de aplicação mesclada de razões provenientes das duas ordens. A
partir desses exemplos, que serão trabalhados de maneira particularizada no
ensaio, o autor sustenta as seguintes teses gerais sobre as denominadas “sentenças
mestiças”: “El pluralismo jurídico es un concepto de especial amplitud y vaguedad.
Se refiere a la coexistencia de órdenes normativos, que pueden incluir actores no
estatales, ‘contraestatales’ y privados. En este trabajo se hablará exclusivamente de
la coexistencia del derecho mayoritario con los derechos de los pueblos indígenas
(análisis que podría extenderse a otras comunidades étnicas). Esta estipulación
asume el pluralismo como una cuestión de grado (algo así como un proceso de
pluralización), que depende de un amplio conjunto de factores, entre los que se
cuentan (i) los procesos de recuperación, conservación o modificación de los
Derechos propios, (ii) el acceso a la administración de justicia indígena, (iii) el
diseño de herramientas de coordinación entre las justicias, (iv) la formación
intercultural de jueces indígenas y jueces ordinarios, (v) los cambios en la cultura
jurídica, (vi) la incorporación de líderes y autoridades indígenas a las altas cortes o
(vii) la traducción de las decisiones entre los distintos sistemas, para enunciar
algunos. Com base nessas submissões, o autor analisa a possibilidade de aplicação,
pela Corte Constitucional, de denominadas “sentenças mestiças”, que podem ser
classificadas como “difíceis” e exigem um intenso esforço de justificação externa
(no sentido de Alexy) ou “profunda” (no sentido de Peczenik. “En este escenario,
los argumentos que se incorporan a la argumentación exceden los puramente
jurídicos y hacen parte del discurso práctico general. En ese marco, se sostendrá
que la “saturación” argumentativa (Alexy, 1989) de estas sentencias requiere la
incorporación de razones propias de los pueblos indígenas, como parte de los
fundamentos centrales de la decisión, y a las sentencias que poseen esa
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característica se les denominará “mestizas”. Es importante aclarar que el concepto
de sentencias mestizas hace referencia a la incorporación de “razones” de los
pueblos indígenas y no de “normas” de Derechos propios en sentencias de órganos
de la justicia mayoritaria que deban asumir problemas relacionados con la eficacia
de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”.

II. EM BUSCA DE UMA CONCEPÇÃO DE DIREITOS HUMANOS
ADEQUADA A UM MODELO DE ESTADO PLURALISTA

11.

Roberto Cammarata faz, em seu ensaio, uma comparação entre dois

modelos de comunidade: a Gemeinschaft pensada por Tönnies (e reelaborada por
Schmitt) e o modelo de Comunidade a que se referem os povos indígenas
latinoamericanos. Na análise, os mitos das origens constantes do Livro do Gênese e
da cosmologia Maia (narrada em Popol Vuh) repercutem até hoje no âmbito da
razão pública quando se trata dos temas da identidade e dos direitos em sociedades
multi e inter-culturais. Como aponta o autor, no resumo do seu trabalho, o
argumento da ponência “se concentra em como os elementos da identidade cultural
podem ser utilizados para motivar políticas e normas de signo contrário, orientadas
tanto à exclusão como à inclusão, à discriminação ou à emancipação de
determinados indivíduos ou grupos sociais”. O autor rejeita, com isso, o modelo de
“comunidade-estirpe”, que constitui o elemento central do modelo europeu, e
propõe uma atenção maior ao modelo dominante nas comunidades indígenas
latinoamericanas, que partem da “multiplicidade originária dos diversos”, a qual
constitui o fundamento à reivindicação, pelos indígenas, ao reconhecimento, estatal
e internacional, de uma nova categoria de direitos humanos,

de caráter

nitidamente coletivo.

12.

Maria Claudia Torrens propõe, em seu ensaio, uma ressignificação do

discurso jurídico e das formas de compreensão e transmissão do conhecimento
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acerca dos direitos humanos, a partir de reflexões teóricas que buscam
desconstruir o modelo individualista – pautado na ideia de “direito subjetivo” – que
parece associar de maneira indissociável o modelo de direitos ao indivíduo e ao
Estado. A partir de uma análise de decisões mais progressistas do sistema
interamericano de proteção de direitos humanos, a autora demonstra o surgimento
de novas concepções em relação à “consagração dos direitos humanos que
possibilitam alegar uma perspectiva regional com definidas significações”, em que
os Direitos Humanos seapresentam de 3 maneiras: 1) como garantias, 2) como
mediadores de conflitos, 3) como reivindicações de novosposicionamentos sociais
e individuais; e 4) como instrumentos de reclamos sociais e individuais. A partir de
doutrinas consolidadas na Corte Interamericana de Direitos Humanos, como a
doutrina da “Reparação Integral”, e de críticas à concepção tradicional de Direitos
Humanos, como a de Boaventura de Sousa Santos, que apõe reservas ao modelo
“estadocênntrico” de Direitos Humanos e, em seu lugar, defende uma concepção
“erga omnes” e “evolutiva” de Direitos Humanos, sustenta-se uma concepção
interdisciplinar de direitos humanos que torna menos precisas as fronteiras entre o
político, o jurídico, o social e o emotivo.

13.

Geraldo Miguel Nieves Loja volta suas atenções para o que se tem

denominado, no Equador, de “justiça indígena”, buscando afastar determinados
mitos criados pelos meios de comunicação e por uma espécie de ignorância
generalizada sobre os princípios fundamentais da ética indígena. Entre esses mitos,
estariam as asserções de que a “justiça indígena” seria uma espécie de
“linchamento” ou práticas “justiceiras”, como se tratasse de uma “selvageria
primitiva que atenta contra os direitos humanos”. Expõe, dessa maneira, os
princípios de resolução de conflitos na justiça indígena, para defendê-la dessa
acusação e demonstrar que os seus procedimentos conduzem à “reconstrução
individual e coletiva da comunidade”, a partir de uma ética comunitarista que está
orientada por rituais reconstrutivos, que pretendem ir além do modelo de justiça
ordinária ocidental, cujas penas estão regidas pela lógica do encarceramento.
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Enuncia o autor os princípios éticos fundamentais das comunidades indígenas
andinas, entre os quais as máximas: 1) “Atue de tal maneira que contribuas para a
conservação e a perpetuação da ordem cósmica das relações vitais, evitando
transtornos à mesma” (Estermann, 1998, p. 231) e 2) “Atue de tal maneira que tua
ação seja uma restituição correspondente a um bem ou favor recebido, ou que
aponte para que os benfeitores possam restituir de forma proporcional ao bem ou
favor feito” (Estermann, p. 239). A partir dessas exigências, o trabalho volta-se
para uma explicação detalhada dos principais procedimentos admitidos pela justiça
indígena pratica em certas comunidades do Equador, que se destinam a buscar a
reconstrução do ideal holístico que informa essas comunidades e a reparação dos
males sofridos pelas vítimas.

14.

Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, em seu trabalho, indaga sobre a

possibilidade de considerar a jurisprudência constitucional latinoamericana sobre
direito indígena como um intento de alcançar um meio-termo entre as perspectivas
universalistas e multiculturais dos direitos humanos. A opção por uma filosofia e
uma ética intercultural parece, aos olhos do autor, uma via interessante para
alcançar esse desejável meio-termo. A perspectiva intercultural, diferente do
multiculturalismo, não abandona a ideia de uma moralidade universalizável ou de
que há direitos aplicáveis a todos os indivíduos ou povos, mas também, por outro
lado, defende uma concepção de direitos humanos que reconheça diversidades
culturais, buscando considerá-las na avaliação de cada caso em que esses direitos
estejam em questão. De um lado se leva a sério, portanto, a ideia universalista de
que existem certos “bens básicos” do ser humano. De outro, se toma a sério a
importância que o multiculturalismo reconhece à história e aos contextos culturais
específicos em cada experiência humana. O interculturalismo se apresenta como
uma tentativa de superar essa dicotomia, na medida em que reconhece o mérito de
ambas as concepções e, em que pese valorizar as perspectivas locais que são
essenciais para uma formação ética e avaliação de decisões concretas, toma em
conta a advertência liberal de que nenhuma cultura pode assumir a si própria como
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uma forma de vida imune a qualquer tipo de avaliação moral. A partir desse
enfoque, o autor analisa alguns dos casos mais polêmicos na jurisprudência
latinoamericana sobre direito indígena, no âmbito penal, em decisões de tribunais
do Equador, da Colômbia e da Argentina, referentes a casos trágicos de atos
considerados toleráveis e harmônicos no interior de comunidades isoladas, mas
fortemente repulsivos à luz de uma perspectiva universalista, como, em uma
decisão, a prática de violência sexual contra uma menina de 11 anos de idade e, em
outra decisão, de genocídio contra tribo rival em igual estado de isolamento. Ao
realizar uma avaliação crítica dessas decisões, o autor pretende testar suas
hipóteses e formular uma tese geral sobre a filosofia jurídica intercultural e a
dogmática jurídica latinoamericana sobre direito indígena, que volta-se para o
diálogo e a capacidade de aprendizado recíproco entre cada uma das comunidades
envolvidas. O seguinte excerto talvez exprima o núcleo das conclusões alcançadas
pelo autor: “El camino de la interculturalidad así entendido puede ofrecer
resultados más alentadores para una teoría de los derechos humanos que pretenda
dar respuesta a los graves desafíos de la sociedad multicultural contemporánea.
Por de pronto, permitiría despejar ciertos malentendidos semánticos. Así, que esa
urdimbre de contenidos que desde la modernidad se conocen como derechos
humanos se hayan tematizado de modo prevalente en Occidente, ni los hace
“occidentales” (como se le reprocha, negativamente, fuera de ese ámbito
geográfico-cultural o como lo asumen, positivamente, algunos –v. gr. el liberalismo); ni, tampoco, los abstrae de la realidad (como advierten bien los comunitarismos
en contra de las tesis “singularistas”). Es que –y esto es lo decisivo- la historia
registraría que existe una universalidad dentro de las particularidades espaciotemporales que recorre la humanidad. El repudio del rapto de menores o el
homicidio bajo una lógica de venganza; la violación en perjuicio de menores de
edad; el destierro de quien no han cometido reproche alguno; la condena a la
indigencia del inocente o la expulsión de un territorio por razón de raza, para no
citar sino los ejemplos estudiados en estas páginas, parecen aludir a un
universalismo, para apropiarme de una idea de Alexy, como “idea regulativa” que
trasciende épocas y lugares pero que, conviene precisar, no está fuera de la
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historia. Por eso, escribe Walzer, el minimalismo moral es “reiterativamente
particularista y localmente significativo” y se halla “íntimamente ligado con las
moralidades máximas creadas aquí y allá, en lugares y tiempos específicos””.
Advoga-se, pois, ao final, uma perspectiva dialógica em que se possa considerar os
contextos para apreciar o valor moral de cada costume ou regra de ação, mas se
possa pensar, também, na possibilidade de transcender esses contextos de uma
perspectiva que poderíamos denominar de interna, devidamente estimulada por um
diálogo entre culturas que se reconhecem como igualmente aptas a rever as suas
próprias concepções morais.

15.

Angélica Porras Velasco, em seu ensaio “La noción de derechos

humanos en los pueblos indígenas del Ecuador. Una introducción a los problemas
interculturales

del

Derecho”,

apresenta

uma

introdução

aos

problemas

“interculturais” do direito, sob a perspectiva dos direitos humanos dos povos
indígenas do Equador. A perspectiva proposta pela autora é a de fundamentar os
direitos humanos, principalmente em comunidades pluralistas e plurinacionais,
como o Equador (objeto específico de estudo), na ideia de “filosofia intercultural”,
que se contrapõe à perspectiva ocidental e eurocêntrica da filosofia moderna. Essa
filosofia intercultural tem pontos em comum com o pós-modernismo, na medida em
que subscreve a crítica à razão ocidental, mas deste se afasta em importantes
momentos. De um lado, a rejeição à filosofia moderna não é apenas decorrente da
superação história de um momento temporal, mas do fato de ser essa filosofia uma
“manifestação cultural de uma determinada cultura”, i.e., uma cultura particular
que pretendeu estender os seus valores a todo o mundo “como se fosse
universalmente válida e verdadeira”. De outro lado, critica-se também o pósmodernismo, com razão, por seus axiomas de “esteticismo, individualismo,
separação objeto/sujeito” etc. Finalmente, a filosofia intercultural define-se no
“diálogo ou polílogo entre todas as culturas involucradas”, e nesse ponto tem
“muito em comum com a ética discursiva de Apel ou Habermas”. Talvez a principal
especificidade da filosofia intercultural, segundo a autora, seja a concepção da
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racionalidade fundada não mais no “logos, no conceito, na representação ou na
tecnologia”, mas “no símbolo, no sacro”. O conceito-chave, aqui, para a ser o runa,
que designa o humano, o qual “se relaciona com a realidade de maneira cerimonial
e ritual”. Como explica a autora, “o princípio fundamental da chamada filosofia
andina é a relacionalidade, antropologicamente falando, isso significa que o ‘runa’
se define num conjunto de relações com algo, que não necessariamente é o seu
oposto, senão um seu complemento, seu todo complemento. Ser um indivíduo, um
ente isolado, é nada (um não ser), é uma sentença de morte. (...) O ser humano se
encontra relacionado com outros seres humanos e com outros seres, para os
andinos, todas as coisas têm uma força vital, inclusive os objetos inanimados, têm
sua energia e suas relações. A diferença entre o ser humano e o resto da natureza
está na responsabilidade que ele têm com respeito ao cuidado de tudo, como uma
espécie de guardião”.

16.

A autora (Angélica Porras Velasco) apresenta ainda um segundo

trabalho, com o título “‘La sabiduría está en las arrugas de nuestros mayores’. La
racionalidad del derecho moderno en crisis. El derecho propio indígena, el Sumak
Kawsay y los Derechos de la Naturaleza”, em que se pretende aplicar as noções da
filosofia intercultural – tratada no ensaio anterior – ao campo específico do
Direito, com o fito de apresentar os fundamentos da concepção de direito próprias
das comunidades indígenas andinas (em especial do Equador). O objetivo central do
trabalho é demonstrar que os três elementos fundamentais do direito indígena (o
reconhecimento do Direito próprio; a noção de Sumak Kawsay ou Suma Qamaña; e
a consideração da natureza como sujeito de direitos) “questionam de maneira
profunda o conceito tradicional de direito” e reclamam, de maneira decisiva, uma
mudança de paradigma que supõe o abandono do direito moderno.

17.

Eric Leiva Ramírez, em sua comunicação, aborda a viabilidade e as

potencialidades das denominadas “TICs”

(Tecnologias de informação e

comunicação) no fomento da democracia deliberativa em sociedades pluralistas. O
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foco do paper é o emprego das TICs nos processo de “educação cívica”, com vistas
a viabilizar uma maior oportunidade de participação democrática e construir
espaços deliberativos em que a diversidade entre cada um dos membros da
comunidade global seja respeitada. O autor considera valioso, nesse contexto, o
pluralismo, que se contrapõe ao mero multiculturalismo porque o primeiro,
diferentemente do segundo, produz uma integração entre as culturas, ao invés de
meramente tolerar a cultura diferente, mantendo-a em seu isolamento em relação
às demais. Nesse contexto, uma sociedade pluralista é uma sociedade em que a
diversidade é assumida como um valor a ser promovido e tolerado, mantendo-se
por outro lado uma integração dialógica entre os diferentes, por meio de processos
comunicacionais democráticos e respeitosos. Nesse contexto, as TICs possuem um
relevante valor instrumental para viabilizar esses processos e para a inclusão dos
diferentes grupos em condições igualitárias.

18.

Ángeles Solanes Corella ataca o difícil problema da conciliação entre

a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, que se apresenta de modo
dramático em estados considerados multi ou pluriculturais. Em particular, esses
direitos têm sido objeto de atenção pela jurisprudência da Corte Européia de
Direitos Humanos e, mais recentemente, de tribunais espanhóis. Inexiste, no
entanto, uma fórmula incontroversa e não susceptível a críticas para conciliação
desses interesses, de modo que podem ser encontradas, como explica Atienza, ao
menos quatro posturas interpretativas ou concepções divergentes que encontram
um grau razoável de aceitação nos estados democráticos contemporâneos: i) “Los
fundamentalistas religiosos y los comunitaristas extremos que priman el valor de lo
sagrado, de la religión, por encima del de la libertad de expresión”. ii) “Los
comunitaristas moderados y los creyentes no fundamentalistas que tienden a
plantear el problema en términos de la necesidad de conciliar dos valores del
mismo rango. Esta posición se encuentra en los escritos que muestran una cierta
simpatía o comprensión hacia el Islam. iii) “El liberalismo moderado en el que
podría ubicarse, en opinión del mencionado autor, la jurisprudencia del TEDH que

i-Latina 0 (2017): 1-39

[ 18 ]

Relatoría del tema tercero, "Pluralismo, multiculturalidad y derecho indígena"
Thomas Bustamante

cabría esquematizar entendiendo que la libertad de expresión no es un derecho
absoluto y como tal, al igual que ocurre en otros casos, cuando entra en
contradicción con otros posibles derechos o valores resulta imprescindible realizar
una ponderación para ver cuál tiene un mayor peso atendiendo a las
circunstancias. Por su parte, la libertad de expresión goza, en principio, de cierta
prioridad pero puede resultar derrotada de forma excepcional”. iv) “Los liberales
más radicales que entienden que las convicciones religiosas por sí mismas no
pueden triunfar nunca sobre la libertad de expresión. No se trata de ponderar sino
de entender que la libertad de expresión es un valor y las creencias religiosas no
pertenecen a la vida privada”. A partir de uma detalhada análise casuística de
decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos e de decisões de tribunais
espanhóis, a autora aponta a ineludível necessidade de ponderar entre esses
valores e a tendência, verificada na doutrina da Corte e em importantes
perspectivas acadêmicas, de uma posição moderada em favor do liberalismo, mas
que carece ainda de estabelecer critérios mais robustos para precisar essas as
ponderações que se fazem necessárias entre os dois direitos.

III. DIREITOS INDÍGENAS E A SUA PROTEÇÃO ESPECÍFICA NO
CONTEXTO DA AMÉRICA LATINA

19.

Jesús Luis Castillo Vegas, em seu trabalho, oferece um histórico do

regime jurídico das populações indígenas no período colonial da América
Espanhola, expondo de maneira detalhada os institutos da “encomienda” e da
“mita”, que se destacam entre outras formas de trabalhos forçados. O estudo expõe
de maneira crítica e detalhada as principais espécies de trabalhos forçados que se
impunham à população indígena no período colonial, elucidando também as
contradições mais expressivas do direito espanhol da época em relação à
população indígena. Como aponta o autor na introdução do trabalho, o direito
colonial nunca foi exatamente igual ao da Espanha, pois havia na colônia “uma
dupla normativa”, sendo “uma para os espanhóis e outra para os índios”. A própria
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forma como os índios foram agrupados em povoados (então denominados de
“repúblicas”) e a organização política de suas comunidades tinha o propósito de
colocá-los mais facilmente sob o controle da coroa e, ao mesmo tempo, evitar a
formação de senhorios locais que pudessem competir com o poder centralizado
pelo Rei na metrópole. Como explica o autor, as “comunidades” indígenas foram
criadas artificialmente e tinham como objetivos tornar mais fáceis a evangelização,
o pagamento de impostos e o aproveitamento de sua mão-de-obra. Como explica a
ponéncia, o regime jurídico dos índios e as obrigações impostas a eles pela Coroa
(ou, por vezes, alguns administradores e senhores locais) expõem uma contradição
palmar. De um lado, há por parte dos monarcas uma pretensão – que, à luz da
doutrina cristã da época, parecia de fato encontrar uma certa justificação moral –
de conservas os índios como “súditos livres, que não sejam submetidos à
escravidão e nem se convertam em vassalos de senhores feudais”. Os índios seriam
conservados como “súditos livres”, ao menos do ponto de vista do direito. De outro
lado, esse discurso oficial, no entanto, jamais conseguiu ser operacionalizável na
prática. Como explica o autor “do mesmo modo que as ‘encomiendas’ não suporiam
para a população indígena a escravização jurídica, para sim uma submissão de fato
à servidão, da mesma forma as fazendas serão verdadeiros senhorios, e os índios
servos dos espanhóis recém-chegados e mais tarde dos criollos”. Do ponto de
vista social, como explica Silvio Zavala, citado no trabalho, a distinção entre os
índios e os escravos “não deixava de ser até certo ponto formal”, pois ambos se
dedicavam aos mesmos trablhos. Essas contradições são apontadas com cuidado
no ensaio, que analisa pormenorizadamente a evolução do regime jurídico das
“encomiendas” e das “mitas”. I. Encomiendas. Como explica o autor, “la
encomienda es una institución de carácter contractual, similar a los contratos de
vasallaje de tipo feudal, en la que se mezclan obligaciones de muy diversa
naturaleza. Se configura como un contrato entre el encomendero y la Corona, que
es quien ‘encomienda’, o sea, quien pone bajo tutela a los indios, junto con el
derecho a cobrarles impuestos y la obligación de adoctrinarlos en el cristianismo.
El encomendero asumía también la obligación de defender la tierra aportando para
ello ‘armas y caballos’”. Diversas foram as leis que trataram desse regime de
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exploração da mão-de-obra indígena, os quais foram expostos de maneira
pormenorizada no trabalho. O ponto a ser observado, no entanto, é que desde o
começo da legislação indianista “encontramos uma contradição profunda entre a
pretensão de proteger os índios e a necessidade de obrigá-los a trabalhar”. Embora
se achem, inclusive, alguns ocasionais avanços legislativos tentando ampliar a
liberdade dos índios, como as Leyes Nuevas de Índias promulgadas em Barcelona
em 1542, esses avanços nunca passaram de uma ficção e nem chegaram a ser
implementados na prática, o que motivou a sua revogação pouco tempo depois de
serem implementados. Frise-se, ainda, que do ponto de vista legal as
“encomiendas” apresentavam uma certa “justificação oficial” no dever imposto aos
índios de pagar tributos: como os índios não possuíam receitas, justificava-se o
regime das “encomiendas” para que pudessem adimplir as suas obrigações em
relação à Corte. O tributo, nesse sentido, foi um importante fator de dominação:
“No encontraron los monarcas hispanos mejor manera de obtener nuevos
territorios sin apenas gasto, ni en su adquisición ni en su conservación. El pago de
los tributos fue concedido a los encomenderos como un medio para recompensar
los servicios prestados a la Corona pero también para garantizar su futura
fidelidad. El tributo fue un factor determinante en la disminución de la población
indígena, por las pesadas prestaciones personales que comportaba, y también un
factor de discriminación social ya que, al llevarse un registro de los tributarios,
contribuía a mantener a los indios como miembros de una clase socialmente
considerada como inferior”. II. Mitas. De maneira semelhante, as “mitas” foram
utilizadas como um sistema especialmente eficiente para servir aos interesses da
igreja e da metrópole na expansão da mineração e da economia extrativista. Como
explica o autor, “la mita tenía su origen en la propia tradición de los incas y sería
utilizada por los españoles para la explotación de las minas y también para otras
labores agrícolas e industriales. La mita es el sistema de turno con el que se
repartían los indios mayores de 18 y menores de 50 para ciertos trabajos: minas,
obras públicas, tambos (posadas en los caminos), transportes de mercancías,
guardar ganado, acarrear leña o para el servicio doméstico. Los mitayos recibían
una pequeña cantidad por su trabajo que en absoluto compensaba el enorme gasto
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que suponía desplazarse desde sus aldeas hasta el lugar de la explotación, de tal
forma que, aparte de los que morían por accidentes y sobreesfuerzos, muchos no
tenían medios suficientes para volver a sus aldeas por lo que se iban quedando
poco a poco despobladas”. Como aponta o autor, o que caracteriza esse sistema é
ser ele uma forma de imposição de pesados trabalhos forçados perante a
população indígena, em condições de trabalhos forçados absolutamente
precarizadas e muito próximas da condição de escravidão.

20.

Daniel Felipe Dorado Torres, em seu trabalho, adota uma perspectiva

normativa que busca delinear os contornos de um direito jurídico e moral detido
por minorias, mormente grupos indígenas, em estados considerados pluralistas e
plurinacionais. Trata-se do direito à “consulta prévia” em todas as políticas
públicas e decisões do poder público que possam afetar os seus interesses ou
repercutir sobre o seu território e as suas formas de vida. O autor reconstrói, com
profundidade e cuidado, os principais estandares e critérios de interpretação desse
direito encontrados na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos
Humanos e na Corte Constitucional Colombiana. Com base nessa análise, se busca
entender a potencialidade desse direito e a sua relação prática com mecanismos
institucionais de garantida do direito de participação dessas comunidades e de ter a
seu dispor uma negociação efetiva, em condições de igualdade e em respeito à
autonomia e à diversidade dos povos indígenas.

21.

Alejandro Morales Bustamante analisa, também, o processo de

recepção – a seu ver ainda insuficiente – do direito de consulta dos povos
indígenas previsto no Convênio 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
sobre Povos Indígenas em Países Independentes. O direito de participação e o
princípio do diálogo, como reconhece a literatura sobre o convênio, constituem a
pedra-angular do Convênio, e permeiam todas as disposições que integram o
mesmo. Busca-se com isso mais do que “integrar” as comunidades indígenas nos
Estados em que elas se inserem, reconhecer também aos povos indígenas sua
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identidade e respeitá-la, tornando os seus próprios juízos relevantes para a
formulação da política pública que de algum modo possa afetar assuntos que lhes
concernem diretamente. Como expõe o autor, a Comissão de Experts na Aplicação
de Convênios e Recomendações da OIT fixou 4 diretrizes básicas para a aplicação
do aludido convênio: a) “As consultas devem ser formais, plenas e levarem-se a
cabo de boa fé; deve-se produzir um verdadeiro diálogo entre os governos e os
povos indígenas e tribais caracterizado pela comunicação e pelo entendimento,
respeito mútuo, boa fé e desejo sincero de alcançar um acordo”; b) “Devem ser
estabelecidos mecanismos apropriados em escala nacional e isso deve se realizar
se forma adaptada às circunstâncias”; c) “Devem ser levadas a cabo consultas
através de instituições representativas dos povos indígenas e tribais em relação
com medidas legislativas e administrativas”; d) “Devem ser levadas a cabo
consultas com o objetivo de chegar a um acordo ou lograr o consentimento sobre
as

medidas

propostas”.

Essas

medidas

concretas,

que

constituem

um

desdobramento necessário do princípio do direito à consulta prévia, não foram
ainda, como relata o ensaio, suficientemente entronizadas e protegidas na
Guatemala, o que demonstra que esse ideal de participação das comunidades
indígenas nas políticas públicas – o qual se reveste do status de um Direito
Humano de natureza fundamental – ainda se encontra distante da realidade.

22.

Emilio Molina Barboza, em seu trabalho, também dedica atenção ao

direito à consulta prévia das comunidades indígenas e afrodescendentes, com
atenção específica ao ordenamento jurídico colombiano e ao tratamento
jurisprudencial que tem sido dado a esse direito pela Corte Constitucional daquele
país. Como aponta o autor, a Corte Constitucional teve oportunidade de
pronunciar-se sobre esse direito em casos concretos, envolvendo Ações de Tutela
em sede de Controle Abstrato de Constitucionalidade, e com isso fixou regras que
devem ser consideradas para determinar a procedência de pretensões aduzidas
com fundamento neste direito. Em linhas gerais, a Corte fixou a diretiva que esse
direito aplica-se nos casos em que haja uma “afetação direta” à comunidade e
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questão, seja restringindo seus direitos ou conferindo benefícios à mesma. Entende
ainda a corte que são subsumíveis a esse direito “aquelas medidas susceptíveis de
afetar especificamente as comunidades étnicas em sua qualidade de tais, e não
aquelas disposições que são previstas de maneira uniforme para a generalidade dos
colombianos”. No trabalho, os contornos e regras específicas desse direito, que
foram estabelecidos pela Corte Constitucional Colombiana, são aprofundados e
expostos de maneira sistemática, com o escopo de estabelecer a Linha
Jurisprudencial seguida pela Corte e as posições jurídicas que ela considera
protegidas.

23.

Rudy Ariel Paco Ancalle também dedica o seu trabalho ao estudo do

direito à consulta prévia dos povos indígenas, que é interpretado como um
instrumento de proteção da livre determinação desses povos. O direito é analisado,
porém, em uma dimensão mais concreta, já que se tem como objeto específico a
sua interpretação pela Corte Constitucional colombiana no conflito surgido no
Território Indígena do Parque Nacional de Isibro Sécure-Tipnis. A discussão surge
no contexto da Constituição Boliviana de 2009, que assegura especial atenção aos
direitos fundamentais dos indígenas, constituindo-se assim “em um Estado Unitário
Social de Direito Plurinacional Comunitário, livre, independente, soberano,
democrático, intercultural, fundando-se na pluralidade e no pluralismo político,
econômico, jurídico e lingüístico, com seus princípios ético-morais de uma
sociedade plural: ama quilla, ama llulla, ama suwa (não sejas frouxo, não seja
mentiroso e nem ladrão), suma tamaña (viver bem), ñandereko (vida harmoniosa),
tekokavi (vida boa), ivi maradi (terra sem mal) e qhapaj ñan (caminho ou vida
nobre), todos baseados em valores de unidade, igualdade, liberdade, solidariedade,
reciprocidade, respeito, complementariedade, harmonia, transparência, equilíbrio,
igualdade de oportunidades, justiça social e de gênero na participação, bem estar
comum, responsabilidade, justiça social, distribuição e redistribuição dos produtos
e bens sociais, para viver bem”. Uma nota importante nessa sistema constitucional
é o reconhecimento da pluralidade e a igual hierarquia das normas produzidas pelas

i-Latina 0 (2017): 1-39

[ 24 ]

Relatoría del tema tercero, "Pluralismo, multiculturalidad y derecho indígena"
Thomas Bustamante

36 nações Inídgenas Originárias Camponesas da Bolívia. Não obstante, em que
pese esses princípios, não foi ainda possível uma atenção satisfatória, pelo
governo, a todos esses direitos em certos casos concretos, como o conflito
relacionado à construção da auto-estrada Villa Tunari-San Ignácio de Moxos, que
passa pelo coração da Terra Indígena e Parque Nacional Isíbro Secure (TIPNIS), a
qual criou uma série de descontentamentos aos povos indígenas originários
camponeses que habitam a área, já que as políticas foram implementadas em
violação ao direito à consulta prévia, estabelecido na Convenção 169 da OIT.
Endente o autor que os povos indígenas têm o “direito natural e original de viver
em livre determinação e territorialidade, decidindo suas próprias prioridades,
segundo sua cosmovisão de respeito e admiração a tudo o que os rodeia”. Sustenta,
porém, que nesse contexto seria imperativo que o governo boliviano “houvesse
estabelecido mecanismos apropriados para garantir: a planificação, coordenação,
execução e avaliação” dessas políticas, em cooperação com os TIPNIS.

24.

Luciana Álvarez, em seu ensaio, oferece uma análise crítica do

processo de reconhecimento jurídico dos direitos indígenas na Argentina. Em seu
diagnóstico, que foi testado à luz de casos concretos decididos na Argentina sobre
direitos indígenas, os direitos dos povos indígenas, em relação à sua propriedade
comunitária, “ficam reduzidos à mera gestão de assuntos e interesses
patrimoniais”, submetidos, portanto, a uma lógica individualista e judicializante que
reconhece um campo limitado para a “participação e autodeterminação” dos povos
indígenas, que são forçados a adequar as modalidades de direitos propriamente
indígenas às figuras jurídicas conhecidas no direito patrimonial estatal. O modelo
argentino é, em sua leitura, ainda um modelo “assimilacionista” ou “indianista”. Em
suas palavras, “En muchos casos, los tribunales reconocen la justicia de las
peticiones formuladas por las comunidades, pero el problema parece radicar en la
efectiva habilitación simbólico-política del indígena en tanto ‘Otro’ que encabeza
una disputa política. A esta práctica discursiva subyace el énfasis de la reparación
histórica, de naturaleza circunstancial y relativamente asistencialista. En los casos
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en que se reconoce el derecho de las comunidades indígenas a la tierra, se lo hace
en los términos en que lo concibe el derecho civil común como aplicación clara,
directa y sin ruptura del mismo. Sin fundamento en la legislación que encarna el
derecho a la diferencia, cuando así lo han solicitado las comunidades, ni en
referencia a derechos o principios que excedan la propiedad individual o generen
algún desplazamiento de sus presupuestos”. Essa visão se associa, como explica a
autora a uma concepção de direitos ainda atrelada a um modelo neoliberal que
resiste em reconhecer, em toda a sua extensão, um direito a autodeterminação das
comunidades indígenas e tribais. Mesmo quando se reconhecem direitos a essas
comunidades, os grandes atores do capitalismo global tratam de conceptualizar
esses direitos de maneira a garantir o seu controle Estatal.

25.

Oscar E. Torres, por seu turno, reflete sobre o direito dos povos

indígenas à tradução dos atos processuais praticados nos processos em que eles
tenham interesse, com ênfase específica no Direito Mexicano, onde o problema se
põe de maneira particularmente relevante em vista do elevado número de
comunidades indígenas não falantes da língua castelhana. O referido direito é
analisado em seus aspectos particulares, que debatem a forma de tradução dos
referidos atos e as dificuldades encontradas para tradução a línguas cujo princípio
é a oralidade. O autor enfrenta, ainda, ao final, a espinhosa questão de saber quais
atos devem ser traduzidos, rejeitando a orientação radical dos “fervorosos
defensores” da perspectiva indígena, que exigem a tradução de todo e qualquer ato
processual. Contra essa diretiva, sustenta-se o dever de tradução de todos os “atos
essenciais”, que envolvem os atos potencialmente relevantes para a liberdade ou os
direitos da parte interessada.

26.

Alma Guadalupe Melgarito Rocha, em seu ensaio, parte de uma

perspectiva fundada na teoria crítica do direito para contestar o modelo mexicano
de interação entre o direito estatal estabelecido pelo poder central mexicano e o
direito indígena, que acaba sendo reduzido a meros “usos e costumes” que são
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reiteradamente remetidos a uma categoria jurídica inferior ou subordinada, o que
reflete uma subordinação dessas comunidades. Para explicar essa problemática, a
autora analisa o sistema normativo da Polícia Comunitária na Sierra de Gerrero, no
México, em que há previsão de certos mecanismos de autorregulação para as
comunidades indígenas que vivem nesse território. Sem embargo, uma análise
semiótica da relação entre as normas estatais e as normas comunitárias revela uma
situação de “hegemonia”, no sentido gramscianiano, das primeiras em relação a
estas. Uma análise semiológica tanto do texto da Constituição Mexicana como da
legislação aplicável revela esse sentido hegemônico de dominação. “Es necesario
entender que en el texto, los sentidos que connotan las relaciones de hegemonía y
las de dominación se encuentran mezcladas, pero a pesar de esto, su carácter
permanece bien delimitado: frente a la relación de «hegemonía» —donde prima una
dirección social lograda mediante el consenso obtenido merced al uso del control
ideológico, y que aquí hemos llamado sentido ideológico del derecho—, la de
dominación representa la utilización de la violencia, que aquí hemos llamado
sentido deóntico del derecho. Esto es, en término gramscianos, el bloque en el
poder, incluso en una situación de hegemonía, no dirige a toda la sociedad, sino
sólo a las clases auxiliares y aliadas que le sirven de base social, y hace uso de la
violencia frente a los grupos opositores, entre ellos, y para el tema que nos ocupa,
los pueblos y comunidades indígenas”. Nesse sentido, a autora aponta, a título de
exemplo, o artigo segundo da Constituição Mexicana, que é redigido nos seguintes
termos: “[…] Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. - La Nación
tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. […]. Como
explica a autora, “con esta estrategia, el texto presenta a los pueblos indígenas
como «formando parte de» la Nación Mexicana. Lo cual a primera vista nos podría
parecer una perogrullada. Sin embargo, si bien el texto hace uso de una semiótica
denotativa de inclusión de los pueblos indígenas, al mismo tiempo connota la
dominación de estos grupos sociales. Recordemos que precisamente uno de los
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reclamos que dieron origen a esta reforma fue la negación sistemática de los
pueblos y comunidades indígenas en los textos normativos estatales.” Esse padrão
se repetiria ainda, segundo o argumento do texto, em várias outras normas e
formas de regulação jurídica, que são analisados detalhadamente no texto.

27.

Simone Maria Palheta Pires e Iaci Pelaes dos Reis, em seu estudo,

realizam um estudo sobre a justiça itinerante no Arquipélago de Bailique, na
Amazônia, e o papel da denominada Justiça Itinerante, a partir da “sociologia das
ausências” de Boaventura de Sousa Santos. O estudo compara as premissas
teóricas de Sousa Santos com a experiência concreta da Justiça Itinerante, por
parte do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que pôe periodicamente à
disposição das populações ribeirinhas uma vara fluvial itinerante. Um dos
propósitos do trabalho, como identificado no resumo, é identificar se a prestação
jurisdicional na itinerância fluvial é, em sua essência, “influenciada pela
globalização neoliberal e o capitalismo global que não incentivam práticas contrahegemônicas, permitindo que a cultura ribeirinha seja reduzida ao silêncio”. A
escolha da perspectiva da Sociologia das Ausências, como apontam os autores,
“deve-se ao fato de tratar-se de uma visão que confere legitimidade aos saberes
periféricos, tornando presentes invisibilidades que são produzidas pelo modelo
hegemônico como não-existências, sugerindo uma monocultura de pensamentos e
relações lineares. Baseando-se no relato de algumas experiências práticas em
jornadas itinerantes fluviais, o estudo tem uma abordagem qualitativa baseada em
pesquisa

bibliográfica

e

em

pesquisa

documental

(dados

secundários),

considerando algumas premissas provisórias, à guisa de conclusão, que darão
continuidade à reflexão da prática itinerante tendo como mote a sociologia das
ausências preconizada por Boaventura de Sousa Santos. O estudo de caso se
realizou na comunidade de Bailique, na foz do rio Amazonas. Como explicam os
autores, “O Bailique ou o arquipélago do Bailique, situado no Estado do Amapá, é
definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como um distrito
do município de Macapá. É composto pelas Ilhas de Bailique, Brigue, Curuá,
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Faustino, Franco, Marinheiro, Igarapé do Meio e Parazinho. Geograficamente, está
localizado na Foz do Rio Amazonas, na Amazônia Oriental, e limita-se ao Norte com
o rio Araguari e ao Sul com o Canal do Norte, a leste limita-se com o Oceano
Atlântico e a Oeste com a região do Pacuí (VIEIRA e ARAÚJO NETO, 2006).
Segundo o Censo Demográfico 2010 do IBGE, a população do Arquipélago do
Bailique representa 2% da população do município de Macapá, totalizando 7.618
habitantes. Almeida et al (2013) ressaltam que a população que vive nos núcleos
urbanos das ilhas é pequena, aproximadamente 1.500 pessoas. A maior parte
(80,55%) reside no meio rural (IBGE, 2013). (...). O Bailique é formado por florestas
de várzea, possui um ecossistema típico da região amazônica no qual algumas áreas
são periodicamente inundadas pela maré, o que impossibilita o acesso a
determinadas comunidades em algumas épocas do ano. Os habitantes moram em
palafitas, as ruas das comunidades são a maioria formadas por pontes de madeira.
O nível de escolaridade é muito baixo e o que predomina é o analfabetismo
(DESTRI, 2007). Esse quadro foi reduzido com a implantação de escolas de ensino
fundamental pela Prefeitura Municipal de Macapá. Ferraz (2007) ao desenvolver
pesquisa de campo no arquipélago asseverou que em 2005 a região era muito
carente, pois não havia nas comunidades do Bailique nenhuma infraestrutura
como: saneamento básico, água encanada, energia elétrica, postos de saúde e
policiamento. As casas, chamadas de palafitas, não possuíam móveis nem
eletrodomésticos e abrigavam no mínimo oito pessoas, entre adultos e crianças.
Inclusive, naquele ano não havia transporte regular para capital, caso fosse
necessário, normalmente em razão de algum problema de saúde, o transporte
utilizado eram as “voadeiras”. Nesse contexto, os autores acompanham a
experiência da Justiça Itinerante e verificaram se, de fato, a noção de “Sociologia
das Ausências”, cumpriu algum papel na ação estatal por meio da “justiça itinerante
nas comunidades do Bailique. Em linhas gerais, a perspectiva da sociologias das
ausências pode ser descrita da seguinte maneira: ““O objectivo da sociologia das
ausências é transformar objetos impossíveis em possíveis e com base neles
transformar as ausências em presenças. Fá-lo, centrando-se nos fragmentos da
experiências social não socializados pela totalidade metonímica. O que é que existe
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no Sul que escapa à dicotomia Norte- Sul? O que é que existe na medicina
tradicional que escapa à dicotomia medicina moderna/medicina tradicional? O que
é que existe na mulher que é independente da sua relação com o homem? É
Possível que os países considerados menos desenvolvidos seja mais desenvolvidos
que os desenvolvidos domínios que escapam à dicotomia hegemônica? (SANTOS,
2010, P. 102)”. Não obstante a ação da Justiça Itinerante tivesse um propósito
análogo a essa perspectiva emancipadora, de fato a ação da Justiça na região do
Bailique não se mostrou eficaz, pois não compreendeu a necessidade de ajustar o
seu olhar e os métodos de solução de conflitos à realidade e à cosmovisão da
própria comunidade, como apontam os autores em suas conclusões: “O Judiciário
brasileiro expressa a ideologia dominante, quando se dispõe a ir ao encontro de
uma comunidade tradicional, mas desconsidera suas peculiares, seus saberes e
cultura. Depois de 20 (vinte) anos de jornadas itinerantes para o arquipélago do
Bailique, não houve a preocupação de confrontar a ignorância do próprio Judiciário
com o conhecimento dos ribeirinhos para que o contrario também pudesse
acontecer de forma equilibrada. (...) O enfoque atual do acesso à justiça preconiza a
emancipação de comunidades através de formas dialogadas de solução de conflitos.
Em Bailique o empoderamento, se é que este existiu ou existe, deveria ter como
mote a valorização dos métodos utilizados antes do encontro com a Justiça
institucionalizada,

bem

como,

métodos

autocompositivos

de

solução

de

controvérsias que geram protagonismo do cidadão. De acordo com relatos de
serventuários e magistrados que atuam na justiça itinerante desde os seus
primórdios, os poucos conflitos que eram submetidos à Justiça giravam em torno
de questões de terra. Atualmente, as estatísticas apontam para um aumento
acentuado de crimes que envolvem tráfico de entorpecentes, furtos, roubos,
estupros, violência doméstica etc. Diante desse quadro urge a reflexão sobre as
seguintes questões: Qual a razão dos conflitos criminais terem aumentado após o
início das jornadas itinerantes? Ou, sempre existiram e não eram contabilizados?
Como eram solucionados os conflitos antes do início das jornadas itinerantes?
Havia a figura de pater eleito informalmente pela comunidade para mediar
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conflitos? Questões como essas devem ser consideradas para que as ações futuras
sejam menos hegemônicas e mais contra-hegemônicas”.

IV. POTENCIAIS CONFLITOS DE DIREITOS E VALORES NO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

28.

Mauro Barberis. Em seu ensaio sobre o pluralismo dos valores, o

novo constitucionalismo e a possibilidade de ponderação entre os valores da
liberdade e da segurança, Mauro Barberis faz uma profunda análise dos
argumentos filosóficos (principalmente, meta-éticos), políticos e jurídicos
empregados pelos governos para justificar uma ponderação entre a “liberdade” e a
“segurança” para fins de restrição a direitos individuais na denominada “guerra ao
terror”, no cenário pós-11 de setembro de 2001. Nesse contexto, como explica o
autor, “a metáfora da ponderação está compartilhada entre o pluralismo dos
valores”, que é uma doutrina metaética, e o new constitutionalism do pós-guerra,
que atribui essas mesmas características aos princípios constitucionais. Para se
defender a ponderabilidade entre esses valores, por conseguinte, várias das teses
filosóficas sustentadas no campo da metaética e das suas versões correspondentes
no âmbito do constitucionalismo devem ser rechaçadas. Um argumento em favor
da ponderação irá necessitar, pois, de uma tomada de posição em relação às
questões da objetividade (ou subjetividade), pluralidade (ou unidade, no sentido de
redução

a

um

valor

comum),

conflitividade,

incomensurabilidade

e

determinabilidade dos valores. Deverá estabelecer, também, correlativamente, não
apenas uma posição em

favor do novo constitucionalismo, mas também um

argumento sobre a objetividade (ou subjetividade) dos princípios constitucionais e
a sua pluralidade, conflitividade, comensurabilidade e determinabilidade. Mas o
desafio não para por aí. Sustentar a possibilidade de se restringir a liberdade com
fundamento na segurança, em nome de uma suposta “guerra ao terror”, implica
uma decisão política que corrói as bases do Estado de Direito e gera paradoxos e
perplexidades que não são bem resolvidos com as ferramentas à disposição dos
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juristas e filósofos morais. A própria natureza da situação que legitimaria essas
medidas, como prisões sem acusação, tortura etc. não pode ser delimitada com o
nosso conhecimento convencional. Nesse sentido, argumenta Barberis: “Se si
trattasse di autentica guerra, ai prigionieri di guerra si applicherebbero le garanzie
previste dalla Convenzione di Ginevra (1949). Se si trattasse di semplice terrorismo,
ai terroristi si applicherebbero le garanzie previste dal diritto penale interno. La
guerra al terrore, invece, permette di adottare misure estranee al diritto, tanto
internazionale quanto interno: detenzione senza accuse e senza processo di
sospetti qualificati come enemy combatants, eventualmente anche in prigioni
segrete (black holes) all’estero; omicidi mirati (targeted killings) o extraordinary
renditions dei sospetti verso paesi che praticano la tortura.” A partir daí, o autor
examina vários argumentos, entre os argumentos puramente políticos e morais de
Jeremy Waldron e os argumentos especificamente jurídicos trazidos na seção final
de seu trabalho, para colocar sob forte suspeita esse tipo de ponderação, que é no
mais das vezes um mero pretexto para fortalecimento do Poder Executivo e
enfraquecimento dos demais poderes e da própria democracia. Nesse sentido, a
própria possibilidade de ponderação entre segurança e liberdade, mesmo se todos
os entraves morais (e políticos) e jurídicos apontados no trabalho conseguirem ser
superados, deve ser vista quase sempre como um “simples artifício retórico a
serviço da propaganda do Executivo”.

29.

Betzabé Marciani Burgos, em direção contrária a uma possível

tendência de sobrevalorização dos direitos de comunidades e grupos indígenas,
defende a concepção, proposta pelo Tribunal Constitucional Peruano, segundo o
qual a cláusula do Estado Democrático e Social de Direito, apesar de superar o
modelo de um Estado “liberal” de Direito, impõe certos limites ao direito à
identidade cultural e à autodeterminação, inclusive dos povos indígenas. Na visão
do tribunal, esses limites dizem respeito aos direitos fundamentais e a outros
valores ou bens jurídicos constitucionais. O ponto central do seu texto é rebater a
crítica de que esses limites tornam “banal e inoperante” o reconhecimento pelo
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Tribunal do direito à identidade cultural, de modo que seria necessário o
reconhecimento de uma ampla margem de autonomia das comunidades ou povos
indígenas em relação às decisões que afetam a sua forma de vida. A partir de casos
concretos como, por exemplo, o denominado “direito de vingança” reconhecido por
certas comunidades tribais e justificado para “restaurar a paz na comunidade” e as
regras de certas comunidades sobre a “reparação” de crimes sexuais cometidos
contra mulheres – que podem ser objeto de negociações entre famílias,
compensações financeiras e penas de baixa proporcionalidade. Em particular,
oferece-se uma análise do Regulamento do Chefe de Justiça Aguaruna de 1989, que
conferiria uma proteção quase insignificante à mulher contra a violência sexual.
Critica-se esse tipo de solução “comunitarista” como uma forma primitiva de
utilitarismo, que não toma em conta os direitos individuais da mulher e se vale de
costumes e razões “não públicas” no sentido de John Rawls. No argumento da
autora, “Serían inadmisibles en un Estado constitucional, pues todos ellos
significan tratos discriminatorios, que afectan la igualdad, la libertad y la dignidad
de la mujer, y que no creo que dependan de una lectura cultural de estos valores –
ni tampoco de supuestos significados abstractos–, sino de escuchar la voz de las
afectadas y de reconocer un mínimo de elementos necesarios para que sus vidas
merezcan ser vividas, no desde una concepción occidental etnocéntrica y
jactanciosa, sino desde lo que pueden ser sus propias elecciones (también si éstas
las llevan a decidir vivir una vida de recato o sumisión)”. De outro lado, rebatendo
críticas que usualmente são aduzidas contra a “racionalidade ocidental”, a autora
sustenta ainda que é plenamente compatível com os direitos indígenas o
reconhecimento de uma certa natureza humana universal, “precisamente porque
permite desenvolvimentos teóricos como os de Sen e Nusbaum acerca das
capacidades” individuais. Não haveria, ainda, incompatibilidade lógica entre, de um
lado, o liberalismo igualitário e o reconhecimento de direitos do indivíduo e, de
outro lado, os direitos dos povos indígenas. Finalmente, parece mais plausível um
modelo de racionalidade pública, no sentido de Ralws, e de uma ética deliberativa,
no sentido de Habermas, que possa garantir a um só tempo uma “paridade
participativa”, no sentido de Fraser, e um tipo de “universalismo moral nem
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puramente racionalista e nem abstrato, mas pluralista e baseado em um modelo de
democracia deliberativa”, no sentido de Benhabib. Com base nesse conjunto
irrenunciável de garantias, defende-se uma concepção de civilidade que é
apresentada como um pressuposto do Estado democrático de direito que não pode
ser renunciado ou substituído por uma concepção culturalista de racionalidade.

30.

Ricardo Cueva Fernández, em seu trabalho, aborda a delicada

questão da questão de gênero em situações de confrontação com as pretensões
“multiculturalistas” de subordinação da mulher fundadas em uma suposta liberdade
religiosa. O marco teórico da análise é desenvolvido a partir da autora canadense
Collen Sheppard, que explica diferentes possibilidades de manifestação da
denominada “discriminação sistêmica” contra grupos sociais ou um gênero
específico. Na esteira dos escritos de Young, são apontadas diferentes formas de
discriminação e subordinação, entre as quais ganha destaque a noção de
discriminação derivada (“adverse effect discrimination”), que ocorre quando um
determinado sistema normativo confere uma proteção insuficiente a partes sujeitas
(ou potencialmente sujeitas) à discriminação. Aqui, uma suposta “neutralidade” se
revela como um fator positivo de discriminação por omissão, e resulta às vezes em
uma forma “intencional” de discriminação. Feitas essa considerações, o autor passa
a analisar um caso específico que reclama atenção dos estudiosos dos direitos
humanos e concerne aos limites da denomina “multiculturalidade” ou do
“pluralismo” de concepções de mundo. O caso em análise é o caso do imã de
Fuengirola, que escreveu uma obra literária intitulada “A Mulher no Islã”, onde são
descrita de maneira detalhada uma série de medidas “disciplinares” que o marido,
em uma relação conjugal, pode infligir sobre a mulher, incluindo-se atos de
violência física e a forma de exercê-los sem deixar sequelas. Descreve-se, em
detalhe, a forma de prática desses atos de violência em “partes sensíveis” do corpo,
que são capazes de causar “sofrimento psicológico” suficiente para subjugar a
mulher e submetê-la aos desígnios do marido. Após analisa de maneira detida os
argumentos invocados na corte e os limites normativos previstos em preceitos
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éticos e nos tratados internacionais em vigor do denominado “discurso de ódio”. A
chave para encontrar uma resposta sobre se a obra literária em questão constitui –
ou não – uma violação aos direitos da mulher (e portanto uma extrapolação da
denominada “liberdade religiosa” está na ideia de subordinação. Nesse sentido,
afirma-se: “La respuesta se halla justamente en el área de la subordinación. En
nuestras sociedades presumimos de haber construido criterios de decisión basados
en la igualdad por anclados en el procedimiento democrático. Cabe darse cuenta
que la jerarquización es fuente de desigualdad y que una establecida en forma
estructural, sistémica, sin fundamento alguno en criterios de mérito o capacidad,
puede reiterar mecanismos injustos de distribución de los roles sociales. Las
confesiones religiosas no son una excepción en este plano, y muchas de ellas en un
grado más desventajoso para los colectivos vulnerables que otros grupos de
nuestra sociedad. Desde el momento en que los varones monopolizan un discurso,
por vía de la potestad de que disponen, las mujeres se verán abocadas a situaciones
subordinadas como las que expresa el imán de Fuengirola en su discurso y para las
que el Derecho Penal es un remedio al que sólo debería acudirse en último extremo.
Lo más preocupante no es quizás el comportamiento individualizado y concreto del
clérigo, sino la sospecha que su actitud y lenguaje dirigidos a la subordinación
sexual están muy extendidos en el ámbito de muchas confesiones religiosas”.
Restam em aberto, pois, as situações que autorizariam o emprego do direito penal.
Não encontramos no texto, pois, uma resposta conclusiva sobre essa indagação. O
Autor se mostra a princípio simpático, porém, a uma forma de controle
“administrativo” sobre as confissões religiosas, menos intensa do que o direito
penal e susceptível (ainda assim) de um escrutínio rigoroso sobre a
“proporcionalidade” das restrições impostas à liberdade religiosa com fundamento
na proteção da igualdade entre os sexos.

31.

Rocio Villanueva Flores formula, em seu trabalho, uma indagação

sobre o problema dos direitos das mulheres em comunidades indígenas, onde a
questão do conflito entre concepções universalistas e pluralistas de direitos
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humanos se manifesta com máxima intensidade. A situação se mostra
especialmente grave porque a regra geral, no direito de muitas das comunidades
indígenas latinoamericanas, é a subordinação das mulheres e uma potencial
violação intolerável à sua dignididade e uma subproteção de seus direitos
individuais (por exemplo: casamentos arranjados, punições por crimes sexuais
“negociadas” entre os pais, penas de banimento, restrições ao direito à educação,
etc.). A partir da perspectiva de Benhabib, o autor sustenta a necessidade de um
diálogo intercultural com vistas à superação de tais posições subordinadoras da
mulher, num esforço de emancipação discursiva e submissão, do ponto de vista
interno, das próprias práticas culturais a uma avaliação crítica por parte de seus
membros. Nesse sentido, “Se suele proponer que el tema de los derechos humanos
sea tratado en el marco de un diálogo intercultural que contemple contextos
cultura¬les, históricos y sociales. En esa misma línea, se afirma que el intérprete
constitucional debe “recurrir a un diálogo que le permita entender el punto de vista
de una cultura distinta, para ello debe escuchar a los involucrados y auxiliarse
además de los conceptos y la indagación em¬pírica de las ciencias sociales, y en
especial de la antropología jurídica, en este sentido también hay diálogos de
saberes”. Em casos limite, porém, advoga-se uma concepção de proteção aos
direitos indígenas que reconheça certos limites ao pluralismo, os quais se assentam
na dignidade e integridade das mulheres, enquanto sujeitos de direitos individuais.

32.

Encarnación La Spina analisa, em seu paper, o problema da

convivência entre o paradigma pluralista dos direitos no âmbito das relações
familiares, onde o potencial conflito entre ordens jurídicas e concepções éticas
potencializa-se. A partir de uma análise específica de três situações específicas
toleradas por vários países africanos, em sua maioria, ao menos, de tradição
islâmica, a autora submete as teses do pluralismo a um teste de natureza casuística.
São examinadas, em particular, as situações de “poligamia”, dissolução matrimonial
por “repúdio” unilateral do marido, e “matrimônio forçado”. Após revisar a forma
como essas instituições jurídicas são recepcionadas em sociedades liberais – que
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se revestem da forma de Estado democrático de direito – a autora conclui que há
importantes limites ao pluralismo jurídico, formulando sua conclusão nos seguintes
termos: “La exploración casuística que se ha propuesto sobre el reconocimiento de
la diversidad familiar en tres modalidades de formación y disolución matrimonial
atípicas da cuenta de la escasez de transformaciones sustantivas del Derecho y la
linealidad de las respuestas normativas apuntadas para acomodar dicha diversidad.
En los tres casos analizados estas oscilan entre la prohibición, la anuencia, la
criminalización o la contundencia del rechazo, sin dejar espacio a la sana
flexibilidad. Una relectura de los indicios que ponen a prueba la consideración de la
perspectiva intercultural en el ámbito de la gestión de diversidad familiar en
sociedades multiculturales son insuficientes y subyace una voluntad de “pluralismo
ma non troppo”. Los supuestos vinculados a prácticas culturales consideradas
“dañinas” como el matrimonio forzado, el repudio o la poligamia no han suscitado
dudas a la hora de incorporar en sus respectivos ordenamientos medidas
legislativas específicas destinadas a prevenirlas, perseguirlas y sancionarlas. En
definitiva, si situar el enfoque multicultural o intercultural en el marco de un
Estado de Derecho democrático es una tarea compleja, lo es mayormente la
aplicación coherente del sistema jurídico de derechos individuales y la apertura a
un ámbito de discusión pública que permita la participación de los sujetos
implicados para fijar las restricciones o protecciones jurídicas necesarias72. Por
consiguiente, como “aditivo” imprescindible para reactivar al paradigma pluralista
es afrontar dichas tensiones desde la neutralidad estatal no neutralizante y la
laicidad como herramienta de protección. Incluso si lo es de forma indirecta del
pluralismo cultural y principalmente de las condiciones de igualdad de los distintos
grupos y de las personas que los conforman. Así, la fórmula inaplazable a
reintegrar debería ser el pluralismo normativo subjetivo, por ser el único que
mantiene un equilibrio entre la viabilidad y las pretensiones normativas acordes
con la diversidad y la libertad de elegir. Esto es poner el acento en el individuo,
como sujet de droits, sin obviar como referente de acción: la ponderación de
derechos, bienes jurídicos y argumentos jurídico-constitucionales”.
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V. DIREITO E IDEOLOGIAS

33.

José Luis Antonio Tinajero Andrade, em seu escrito, reflete sobre a

influência da ideologia e a forma como estereótipos sobre determinados grupos
sociais gera repulsa, nas sociedades democráticas, ao reconhecimento dos seus
direitos. Citem-se, por exemplo, decisões sobre casamento igualitário ou liberação
de uso de substâncias como a maconha. Pretende o autor esclarecer a forma como
surge, em nossas sociedades, um sentimento, por grande parte da população, de
não reconhecimento desses direitos e de repulsa moral aos seus titulares, que se
apresentam como “diferentes” de nós. Esse fenômeno, segundo se argumenta, está
ligado a relações sociais de dominação em nosso ambiente, que podem ser
explicadas a partir da filosofia de Foucault. Nesse sentido, quando certos “grupos
que dominam um certo saber se assenhoram da verdade, a transmitem por meio de
relações de poder; pois o poder não é um objeto, não é um ente apreciável pela via
sensorial, mas pelo contrário só pode existir em um âmbito relacional, é dizer, só se
apresenta através de relações sociais”.

34.

Carlos Ignacio Giuffré, em seu ensaio intitulado “Derecho e ideología:

imposibilidad de asepsia en la interpretación y determinación del Derecho”, aduz a
importantes aportações de tradições filosóficas díspares como o movimento
“Critical Legal Studies”, nos EUA, através das formulações de Duncan Kennedy, e
da Hermenêutica Filosófica, aplicada ao direito na tradição alemã por autores
como Kaufmann, entre outros, para rechaçar a proposição de que seria possível
uma interpretação “neutra” ou “desengajada” no âmbito do direito. As perspectivas
ideológicas seriam, pois, simplesmente inafastáveis no âmbito da argumentação
jurídica, e isso não pode ser considerado de todo ruim. Entre as vantagens do
reconhecimento expresso dessa impossibilidade de neturalidade, estariam as
seguintes: i) um conhecimento de nossas ideias e ideologias exigiria, de cada um de
nós, um esforço maior de promover a coerência, no nível axiológico, entre as
decisões; ii) a afirmação de “neutralidade” ou de “apoliticidade” é percebida,
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portanto, como um erro que precisa ser enfrentado e combatido pelos operadores
do direito, que se tornam mais conscientes dos ônus decorrentes de suas escolhas;
iii) permite estabelecer uma distinção proveitosa entre a garantia de imparcialidade,
que se faz necessária, e o mito da neutralidade, que não passa de uma mentira.

PONTOS PARA CONVERSAÇÃO

- Em que sentido se deve (se é que se deve) superar o paradigma tradicional
de investigação acerca da natureza do direito? Uma teoria sociológica do direito dá
conta de explicar a natureza a e normatividade do direito?
- A adequação de uma única teoria do direito internacional;
- É possível explicar o multiculturalismo desde uma perspectiva liberaligualitária?
- Os desafios da teoria jurídica no cenário do estado plurinacional;
- A concepção filosófica “interculturalista” apresenta novidades e vantagens
em relação às concepções deontológicas, ou procedimentais, ou liberais
igualitárias?
- É possível uma concepção “interculturalista”, mas não relativista?
- O modelo de conflitos entre direitos fundamentais se mostra adequado, ou
deve-se buscar uma perspectiva “integradora” dos direitos fundamentais? O que
dizer dos potenciais conflitos entre “segurança” e “liberdade”, ou entre “liberdade
religiosa” e “liberdade de expressão”?
- Qual o papel da ideologia na interpretação e aplicação do direito?
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