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Introdução
✤

Terra indígena no nordeste de Roraima!

✤

1919: Serviço de Proteção ao Índio já identifica ocupações de fazendeiros; diante do
vazio populacional, o governo federal passou a fazer aforamentos aos fazendeiros, o
que acabou consolidando o domínio em terras de aldeamentos extintos!

✤

1970: !

✤

✤

chegam os arrozeiros, que compraram terras de antigos fazendeiros!

✤

iniciam-se as primeiras demarcações!

✤

GT da FUNAI encarregado de estudar os limites das terras indígenas, sem
relatórios conclusivos!

1980: novo trabalho de identificação indica uma área contígua de 1,34 mi de hectares

Introdução
✤

1990: !
✤

área passa a ser objeto de ação de oportunistas, sem propriedade e cientes da
demarcação em curso !

✤

novo estudo tem relatório conclusivo publicado no Diário da União em 1993,
propondo o reconhecimento da extensão contínua de 1,67 mi de hectares!

✤

1996: presidente FHC assina o Decreto n. 1775, sobre a demarcação de terras
indígenas!

✤

1998: Ministro da Justiça, Renan Calheiros, assina a Portaria 820/98 (declara a RSS
posse permanente dos povos indígenas, em área contínua)!

✤

1999: governo de Roraima impetra mandado de segurança, pedindo a anulação da
Portaria 820/98

Introdução
✤

2002: pedido de mandado de segurança impetrado por Roraima é negado!

✤

2003: inicia-se campanha pela homologação!

✤

2004: oposição à homologação por parte de arrozeiros e indígenas favoráveis à demarcação
fracionada !

✤

2005: ocorre a homologação da demarcação, determinando-se que o “Parque Nacional do Monte
Roraima é bem público da União submetido a regime jurídico de dupla afetação, destinado à
preservação do meio ambiente e à realização de direitos constitucionais dos índios”; decreto
assegura a ação das Forças Armadas para a defesa do território e da soberania nacionais!

✤

2006: !
✤

arrozeiros protocolam ação para tentar garantir sua permanência na região !

✤

PF inicia operação para desocupação e ocorre um impasse

Introdução

✤

2008: nova operação da PF para desocupação; governo de
Roraima entra com ação para suspender a desocupação, a qual
foi suspensa até o julgamento de todos os recursos!

✤

2009: STF confirma a homologação das terras de forma
contínua e determina a retirada dos não-índios, com o
estabelecimento de 19 salvaguardas que devem ser respeitadas
pelos índios

Raposa/ Serra do Sol: Atores
Atores pró demarcação contínua da região:!
FUNAI – O órgão do Governo Federal tem por função a demarcação física da área e o
repasse desse material à etapa de homologação, feita por meio da assinatura do Presidente
da República (na época feita por Luís Inácio Lula da Silva);!

INCRA – Responsável pela regularização fundiária e reassentamento dos povos;!
CIR

(Conselho Indígena de Roraima)

-

Liderado por Dionito José de Souza, o
conselho tem sido o grande defensor das ideias da demarcação contínua na área de
Raposa/ Serra do Sol;!

Grupos Indígenas -

Ligados diretamente ao CIR e à Igreja Católica, a qual é
acusada fortemente em Roraima de manipular os indígenas em prol da demarcação das
terras;

Raposa/ Serra do Sol: Atores
Atores pró demarcação contínua da região:!
Procuradoria Geral da República -

Uniu-se à FUNAI alegando
inconstitucionalidade no ato da criação dos municípios em áreas indígenas pouco antes da
regularização da demarcação;!

Ibama –

O órgão apoia a demarcação com finalidade de não permitir a expansão da
atividade de maior protagonismo no local, o cultivo de arroz, o qual é acusado de ajudar a
proliferar a degradação das reservas naturais e a contaminação em cadeia.!

APIR (Associação dos Povos Indígenas de Roraima) – Em 1994,
uniram-se à CIR e questionaram na Assembleia Legislativa a validade legal de se instituir uma
sede municipal em uma Terra Indígena.!

!
Fonte: NETO, 2007.

Raposa/ Serra do Sol: Atores
Atores contra demarcação contínua da região:!
Governo de Roraima –

Uma das estratégias adotadas pelos governos
estaduais foi a criação de municípios no interior de terras que ainda não haviam sido
homologadas. Também o governador do Estado, José de Anchieta Júnior, foi contra a
atuação da Polícia Federal em prol dos interesses dos arrozeiros;!

Bancada Ruralista –

Liderada pelo deputado federal Márcio Junqueira (DemRR), tem se posicionado contra a demarcação contínua alegando que diversos ministros
tem agido de acordo com interesses da Igreja Católica e contra o Exército; !

Prefeitos –

Principalmente os de Pacaraima e Uiramutã. Esses tem sido vinculados
fortemente aos interesses dos arrozeiros, inclusive o maior fazendeiro do estado é Paulo
César Quartieiro, ex-presidente da Associação dos Arrozeiros de Roraima e Prefeito de
Pacaraima;

Raposa/ Serra do Sol: Atores
Atores contra demarcação contínua da região:!
Arrozeiros -

Liderados por Paulo César Quartieiro e acusados por diversas instituições por conta de
desfrutarem de quase metade da área plantada do Estado para apenas seis fazendas, os rizicultores buscaram
estabelecer vínculos de trabalho com a população local, especialmente índios, a fim de conseguir apoio e dar
legitimidade à demarcação em ilhas;!

Exército -

Parte do Exército defende que a demarcação contínua pode ser uma ameaça à soberania
nacional, visto que se trata de uma área de fronteira.!

Agricultores reassentados -

Devido as condições ruins das terras disponibilizadas pelo Incra.
Também tem sido contra a demarcação contínua, fazendeiros, pecuaristas e garimpeiros.!

Deputados – Em 1994, ajudaram na regulamentação para a criação dos municípios de Pacaraima e
Uiramutã nas TI da Raposa Serra do Sol baseando-se no fato de já existirem alguns núcleos de
garimpeiros.!
Fonte: NETO, 2007.

Terras indígenas no Brasil
Constituição Federal de 1988,
artigo 231

Estatuto do Índio de 1973

Decreto 1775/96

Terras indígenas no Brasil
Constituição Federal de 1988!
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens !

!
§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as
utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,
costumes e tradições.!
§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendolhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.!
§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra
das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da
lavra, na forma da lei.

Petição 3.388 Ação Popular
!

Autor: Augusto Affonso Botelho Neto!
Ministro Relator: Dr. Carlos Ayres Britto!
Ré: União Federal!
!

Objeto: Demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol!
Julgamento: 03/ 04/ 2009

Os votos:
Ayres Britto x Marco Aurélio
✤

Marco Aurélio: favorável à demarcação em ilhas!
✤

Inconcebível uma área equivalente a 12 vezes a cidade de São Paulo sendo ocupada
por apenas 20.000 pessoas!

✤

Não há um processo demarcatório definido, sendo imprópria a visão que privilegia
a compensação de uma dívida histórica!

✤

Demarcação contínua limita a liberdade de ir e vir de cidadãos brasileiros, indo
contra os princípios de uma nacionalidade integrada!

✤

Não se pode desconsiderar títulos de propriedade reconhecidos pelo Estado!

✤

Tratados de direitos humanos não seriam ofendidos com a demarcação em ilhas;
não só não há um modelo demarcatório, como existe, também, o direito à
propriedade (Pacto de San Jose)

Os votos:
Ayres Britto x Marco Aurélio
✤

Marco Aurélio: favorável à demarcação em ilhas!
✤

Processo de demarcação deve ser anulado, pois apresentou vícios:!
✤

Conselho de Defesa Nacional não se manifestou (área estratégica para a defesa e soberania)!

✤

Ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, legalidade e devido
processo legal!

✤

Participação parcial de apenas um dos lados dos indígenas!

✤

Municípios envolvidos não participaram do processo de demarcação, além de haver risco de
desequilíbrio federativo!

✤

Produtores rurais envolvidos sequer foram consultados; demarcação contínua compromete a
possibilidade de expansão da fronteira agrícola no futuro!

✤

Laudo antropológico elaborado por entidade de defesa dos indígenas compromete sua isenção

Os votos:
Ayres Britto x Marco Aurélio
✤ Ayres

Britto: favorável à demarcação contínua!

✤

Municípios não foram extintos por ato do Presidente da República; ato de demarcação das terras indígenas não
significa “varrer do mapa” qualquer unidade municipal!

✤

Terras indígenas são da União; é quem deve demarcar e proteger, mesmo contra Estados-membros e municípios, se
for preciso!

✤

O Exército pode atuar nas áreas em questão; o que não se admite é a exploração econômica por produtores rurais
não-índios: “Dizer que o Exército não pode atuar é um sofisma alimentado por políticos e fazendeiros que agem de comum
acordo, numa coalizão de interesses típica da região.” (Eduardo Viveiros de Castro, 2008)!

✤

Constituição: finalidade nitidamente fraternal/solidária; “(…)se volta para a efetivação de um novo tipo de igualdade: a
civil-moral de minorias, as quais só têm experimentado, historicamente, desvantagens comparativas Por isso é que se trata de
uma era constitucional compensatória.”!

✤

A Constituição destaca a ocupação tradicional dos índios em áreas que devem ser demarcadas; “Isso traduz uma
situação jurídico-subjetiva mais antiga do que qualquer outra, de maneira a preponderar sobre eventuais escrituras públicas ou
títulos de legitimação de posse em favor de não-índios.”!

✤

Demarcação contínua é conciliável com a existência de empreendimentos públicos e a convivência com não-índios!

✤

Nulidade não é pertinente: metodologia antropológica foi seguida pelos profissionais que tinham competência para
elaborar o relatório, com o crivo da FUNAI

Da sentença
✤

Em 19/ 03/ 2009, ficou decidido em sessão plenária do Supremo Tribunal Federal a
validade da portaria do Ministério da Justiça, nº 534/2005, homologada pelo então
Presidente da República em 15 de abril de 2005, que demarcou a Reserva Indígena
Raposa Serra do Sol.!

✤

Com base no proposto nessa portaria, a área manteria a demarcação contínua
determinando a saída da população de “não-índios” do local!
✤

✤

“Art. 5º - É proibido o ingresso, o trânsito e a permanência de pessoas ou grupos de não-índios dentro do perímetro ora especificado,
ressalvadas a presença e a ação de autoridades federais, bem como a de particulares especialmente autorizados, desde que sua atividade não seja
nociva, inconveniente ou danosa à vida, aos bens e ao processo de assistência aos índios.”!

A execução da decisão caberia ao relator do caso, ministro Carlos Ayres Brito, e
deveria ter seu imediato cumprimento, enviando para o local membros reguladores
de diversas áreas como a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança Pública, o
IBAMA, a FUNAI e o Incra, para auxiliar na saída da população de “não-índios” do
local, bem como na fiscalização da manutenção da área a ser preservada.

Da sentença
Como motivo principal para corroborar a decisão do Supremo Tribunal Federal podemos
citar o artigo 231 da Constituição Federal: !

✤

✤

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens.”!

✤

Com base no exposto nesse artigo “torna insubsistentes eventuais pretensões possessórias ou
dominiais de particulares, salvo no tocante à indenização por benfeitorias derivadas da ocupação de
boa-fé (CF/1988, art. 231, § 6º)”.!

✤

As condições adotadas para sustentar a demarcação continuada favorável à população
indígena tiveram influência por terem base na Constituição, mas também por tornarem mais
claras as diretrizes básicas a serem definidas com relação às terras em áreas indígenas. Assim
sendo, a aplicação dessa decisão na Reserva Raposa do Sol não pôde ser objeto de
questionamentos posteriores.!
✤

Condicionantes: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=105036

Da sentença: fatos recentes e impacto da decisão
✤

Atualidades e impactos da decisão!
✤

2009: STF confirma a demarcação contínua, porém com condicionantes, que limitam o uso da terra pelos índios!

✤

Portaria 303: Advocacia-geral da União publica portaria estabelecendo que as condicionantes impostas à Raposa Serra
do Sol deveriam ser aplicadas em qualquer processo demarcatório!

✤

Portaria 415: após protestos contra a Portaria 303, AGU publica nova regra e a norma anterior só passaria a valer após
o julgamento dos embargos declaratórios pelo STF!

✤

2013: STF julga os embargos declaratórios!

✤

Decide manter a demarcação contínua, bem como as 19 condicionantes estabelecidas em 2009 !

✤

Impacto da decisão limitado ao caso Raposa Serra do Sol, não vinculando juízes e tribunais em outros processos
sobre demarcações de terras indígenas!

✤

Portaria 303 entra em vigor em fevereiro de 2014, apesar da decisão do STF; com isso, as condicionantes do caso
Raposa Serra do Sol, que limitam o uso da terra pelos indígenas, valeriam para outras questões territoriais
envolvendo populações tradicionais (conflito: Judiciário X Executivo)!

✤

Bancada ruralista - vídeo: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/CAMARA-HOJE/440546DEPUTADOS-LEVAM-IMPRENSA-PARA-TESTEMUNHAR-SITUACAO-DA-RESERVA-RAPOSA-SERRA-DOSOL.html

Convenções Internacionais e OIs
✤Convenção

169 da OIT (1989): direitos fundamentais dos povos indígenas e tribais !

✤ Consciência

da identidade como critério para definição do sujeito!

✤ Participação

dos povos indígenas nas decisões que possam afetá-los!

✤ Artigo

6o : ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão consultar os
povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas
instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou
administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente!

✤É

central é a garantia dos territórios aos povos que tradicionalmente os ocupam!

✤ Porém
✤Pacto

as formas de aplicação da Convenção devem respeitar o sistema jurídico interno !

de San Jose (1969): !

✤ Artigo

21o: Direito à Propriedade Privada!

✤ Artigo

22o: Direito de Circulação e de Residência

Convenções Internacionais e OIs
✤Comissão

Interamericana de Direitos Humanos: !

✤

2004: apresentada petição à Comissão contra o Brasil, no caso Raposa Serra do Sol, em virtude da demora
na homologação da demarcação!

✤

Brasil é acusado de omissão ao enfrentar violações a membros de comunidades da área e de inépcia no
processo criminal de pessoas indicadas como possíveis autores de crimes ocorridos na área!

✤

Se a forma de demarcação fosse alterada e o caso fosse levado à Corte Interamericana de Direitos
Humanos, haveria grandes chances de os índios ganharem o processo, segundo ex-relator da ONU para
os Direitos Humanos dos Povos Indígenas!

✤ONU:

!

✤

2007: Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial da ONU recomendou ao Brasil que adote
medidas efetivas para responder à problemática da terra e da violência na RSS!

✤

Também solicitou esclarecimentos sobre a demora na retirada de não-índios da região e sobre medidas
para garantir a segurança das comunidades indígenas!

✤

2008: relator da ONU foi recebido na região por lideranças indígenas favoráveis à demarcação contínua

A valorização do saber local e a questão
do reconhecimento
✤Cunha

(2004):!

✤Convenção

da Diversidade Biológica (CDB): conservação da diversidade biológica, uso sustentável de suas
partes constitutivas e repartição justa e equitativa dos benefícios que advêm do uso dos recursos genéticos!

✤Estados-membros

devem, de acordo com sua legislação, respeitar, preservar e manter o conhecimento, as
inovações e as práticas das comunidades indígenas e locais que incorporam estilos de vida tradicionais
relevantes para a conservação e o uso sustentado da diversidade biológica !

✤Ou

seja: deve-se obter o consentimento das populações de áreas detentos de recursos genéticos, sendo
“necessário convencer tanto os governos quanto as populações locais das vantagens de conservação e uso sustentável de
outras opções possíveis mas destrutivas da biodiversidade” !

✤Saber

local: “produto histórico que se reconstrói e modifica, e não um patrimônio intelectual imutável que se transmite de
geração a geração” !
✤aplicação

de Direitos de Propriedade Intelectual não se aplicam ao saber local e acaba erodindo as condições
de sua produção!

✤apreciação
✤“ciência

oscila entre dois extremos ingênuos: desvalorização por oposição à ciência X reverência !

que se baseia na vida e na exploração dos recursos dentro de um território: daí a insistência das organizações
indígenas em vincular os dispositivos da CDB ao reconhecimento de suas terras”

A valorização do saber local e a questão
do reconhecimento
✤Fraser

(2004):!

✤Conflitos
✤“Relativa
✤Ao

sociais crescentemente vinculados a questões de reconhecimento!
decadência das reivindicações de redistribuição igualitária”!

mesmo tempo, suscita campanhas por soberania nacional e autonomia subnacional!

✤Problemas:!
✤da

substituição: questões de reconhecimento têm substituído as de redistribuição no momento em
que o capitalismo em expansão está exacerbando a desigualdade econômica!

✤da

reificação: “lutas por reconhecimento têm ocorrido apesar de uma interação transcultural cada vez maior,
e tomam a forma de um comunitarismo que simplifica e reifica de forma drástica as identidades de grupo (…),
tendem a estimular o separatismo e a formação de enclaves de grupo”!

✤Políticas

de reconhecimento podem auxiliar da redistribuição, mas tudo depende de como são feitas!

✤Abordagens

tradicionais vêem o reconhecimento a partir da perspectiva da identidade, com a ideia
de que ela se constrói dialogicamente (processo de reconhecimento mútuo)!

✤Pessoa

sujeito

se torna sujeito individual somente em virtude de reconhecer e de ser reconhecido por outro

A valorização do saber local e a questão
do reconhecimento
✤Modelo

de identidade: transfere o esquema de reconhecimento hegeliano para o terreno cultural e
político (pertencer a um grupo desvalorizado pela cultura dominante é ser não reconhecido e sofrer
uma distorção em sua relação consigo mesmo)!
✤“Membros

de grupos não reconhecidos devem rejeitar imagens negativas em favor de novas
autorrepresentações e reúnam-se coletivamente para produzir sua própria cultura de auto-afirmação, a qual,
assegurada publicamente, ganhará o respeito e a estima da sociedade como um todo. O resultado, quando
favorável, é o “reconhecimento”: uma relação sem distorções consigo mesmo.”!

✤Problema:

reforça a reificação e a desconsidera o problema da distribuição!!

✤Outra

corrente é a que enxerga a questão das injustiças sociais como ligada à questão cultural; a má
distribuição seria um efeito secundário do não-reconhecimento, provocado pela existência de
hierarquias culturais!
✤“Infere-se

desta visão que toda má distribuição pode ser corrigida indiretamente, através de uma política de
reconhecimento: revalorizar identidades injustamente desvalorizadas é simultaneamente atacar as origens
profundas da desigualdade econômica; não é preciso nenhuma política explícita de redistribuição.”!

✤Problema:

mercados seguem lógica própria e geram desigualdades econômicas que não são meras
expressões de hierarquias identitárias (ou seja: desigualdade econômica e a hierarquia cultural não
estão, necessariamente, sempre intimamente unidas)

A valorização do saber local e a questão
do reconhecimento
✤Abordagens

habituais desconsideram negam a complexidade das vidas das pessoas e a
multiplicidade de suas identificações; a experimentação e a dissidência são vistas como
deslealdade!

✤Modelo

proposto: reconhecimento como questão de status social!

“(…) o que requer reconhecimento não é a identidade específica de grupo, mas o status dos
membros de grupo individuais como parceiros integrais na interação social”!

✤

✤Não-reconhecimento

não implica deformação da identidade de grupo, mas a
impossibilidade de os indivíduos de participarem como iguais na vida social!

✤O

que se busca não é uma valorização da identidade de grupo, mas superar a
subordinação!

✤Não

está comprometido com reparações ao não-reconhecimento (reconhecimento
universalista)!

✤Justiça

social requer distribuição de recursos e, também, que padrões institucionalizados
de valor cultural exprimam igual respeito por todos os participantes

A valorização do saber local e a questão
do reconhecimento
“É direito fundamental de cada etnia:!
- perseverar no domínio de sua identidade, sem perder o status de brasileiros. Identidade que deriva de um fato complexo
ou geminado, que é o orgulho de se ver como índio e etnia aborígene, é verdade, mas índio e etnia genuinamente
brasileiros. Não uma coisa ou outra, alternativamente, mas uma coisa e outra, conjugadamente. O vínculo de
territorialidade com o Brasil a comparecer como elemento identitário individual e étnico. !
- poder inteirar-se do modus vivendi ou do estilo de vida dos brasileiros não-índios, para, então, a esse estilo se adaptar
por vontade livre e consciente. É o que se chama de aculturação (…). Equivale a dizer: assim como os não-índios
conservam a sua identidade pessoal e étnica no convívio com os índios, os índios também conservam a sua identidade
étnica e pessoal no convívio com os não-índios, pois a aculturação não é um necessário processo de substituição de
mundividências (…). !
- ter a chance de demonstrar que o seu tradicional habitat ora selvático ora em lavrados ou campos gerais é formador de
um patrimônio imaterial que lhes dá uma consciência nativa de mundo e de vida que é de ser aproveitada como um
componente da mais atualizada idéia de desenvolvimento, que é o desenvolvimento como um crescer humanizado. Se se
prefere, o desenvolvimento não só enquanto categoria econômica ou material, servida pelos mais avançados padrões de
ciência, tecnologia e organização racional do trabalho e da produção, como também permeado de valores que são a
resultante de uma estrutura de personalidade ou modo pessoal- indígena de ser mais obsequioso: a) da idéia de
propriedade como um bem mais coletivo que individual; b) do não-enriquecimento pessoal à custa do empobrecimento
alheio.”!
-Min. Ayres Britto

Direitos humanos x direitos de minorias:
particularismo e universalismo
✤Laclau
✤O

(1995): !

universal é o particular que em algum momento tornou-se dominante!

✤O

apelo ao particularismo puro não é solução viável para os problemas da
sociedade contemporânea: se o particularismo é o único princípio válido, devese aceitar, então, também os particularismos de grupos reacionários !

✤As

exigências de uns certamente se chocarão com as de outros e, portanto,
seria necessário recorrer a princípios mais gerais para regular tais conflitos!

✤Há

demandas que são atendidas por princípios universais (ex: ter uma vida
decente); logo, o universal também faz parte de identidades particulares!

✤O

particular só existe por oposição, em um movimento de afirmação de uma
identidade diferente!

✤Políticas

diferenciadas significam, muitas vezes, a continuidade das diferenças

Direitos humanos x direitos de minorias:
particularismo e universalismo
✤Declaração
✤Primeira

de 1948: extensão universal e indivisibilidade!

fase marcada pela tônica da proteção geral!

✤“Torna-se,

contudo, insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata. Fazse necessária a especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto em sua peculiaridade.
(…) percebe-se a necessidade de conferir, a determinados grupos, uma proteção especial e
particularizada em virtude de sua própria vulnerabilidade.” (PIOVESAN, 2006a)!

✤Debate

entre universalistas X relativistas!

✤Universalistas:

valor intrínseco à condição humana !

✤Relativista:

cada cultura possui discurso próprio sobre o que são direitos
humanos e todos os sistemas culturais são iguais em valor!

✤Piovesan

(2006b): a efetiva proteção dos direitos humanos demanda não apenas
políticas universalistas, mas também específicas, destinadas a grupos socialmente
vulneráveis

Direitos humanos x direitos de minorias:
particularismo e universalismo
✤Finn

(2006): direito à terra tem sido a exigência mais explícita dos
povos indígenas, estando sua identidade cultural ligada à terra!

✤O

direito se constituiu sobre a ideia da propriedade privada e até
pouco tempo atrás não se conseguia visualizar a aquisição coletiva
da terra !
✤Poderíamos

dizer que os direitos humanos, que são universais e
fundados sobre direitos individuais não servem aos povos
indígenas?!

✤Universalidade

criada pela Constituição é impeditiva e parcial,
alcançando apenas a população que está integrada ao sistema

Direitos humanos x direitos de minorias:
particularismo e universalismo
✤Boaventura

de Souza Santos (1997):!

✤“Globalização

é o processo pelo qual determinada condição ou entidade local estende sua
influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra
condição social ou entidade rival. (…) aquilo a que chamamos de globalização é sempre a
globalização bem sucedida de algum localismo.”!

✤Direitos

humanos: podem ser conceitualizados como localismo globalizado (uma forma
de globalização de cima para baixo) ou como cosmopolitismo (globalização contrahegemônica)!
✤Enquanto

forem concebidos como universais, tendem a ser um “instrumento do
choque de civilizações” e sua abrangência global será obtida às custas de legitimidade
local!

✤Para

serem contra-hegemônico, porém, devem ser reconceitualizados como
multiculturais!

✤Multiculturalismo

é pré-condição de uma relação equilibrada entre a competência
global e a legitimidade local

Direitos humanos x direitos de minorias:
particularismo e universalismo
✤Boaventura

de Souza Santos (1997 e 2003):!

✤Multiculturalismo

reacionário: consiste em reconhecer a existência de outras culturas, mas
apenas como inferiores, não admitindo a etnicidade da cultura branca e nem a sua incompletude!

✤Multiculturalismo

emancipatório: sendo todos iguais, é fundamental uma redistribuição,
nomeadamente econômica, sendo através dela que se assume a igualdade como princípio e como
prática; porém, a política da diferença não resolve, sozinha, o problema da redistribuição, sendo
necessário, também, o reconhecimento da diferença cultural!

✤Política

emancipatória deve partir de cinco premissas:!

✤Superação

do debate entre universalismo e relativismo cultural!

✤Todas

as culturas possuem conceitos próprios sobre dignidade humana, mas nem todas a
concebem como direitos humanos!

✤Todas

as culturas são incompletas!

✤Todas

as culturas têm versões diferentes da dignidade humana!

✤Todas

as culturas tendem a distribuir as pessoas e os grupos sociais entre dois princípios de
perecimento hierárquico (igualdade e diferença)

Direitos humanos x direitos de minorias:
particularismo e universalismo
“(…) temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos
inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa
igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma
igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que
não produza, alimente ou reproduza as desigualdades.” !
-Boaventura de Souza Santos (apud PIOVESAN, 2006a)
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