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RESUMO: Considerando que na perspectiva da sustentabilidade a dívida da 
razão é aquela que reinsere continuamente os povos e nações na repartição dos 
custos e benefícios da ordem vigente, o objeto dessa pesquisa é a razão 
subjacente a essa ordem homogeneizante quando se trata do reconhecimento 
internacional dos direitos dos povos indígenas a partir da consideração de cada 
etnia em termos de usos e costumes. Para desenvolver tal esforço parte-se do 
entendimento corrente do evidente renascer dos povos indígenas para o direito 
em âmbito internacional, especialmente por meio dos sistemas de proteção da 
ONU e da OEA. Em seguida desenvolve-se uma discussão acerca das 
concepções de autodeterminação a partir de um viés multicultural das 
democracias atuais, especialmente na América Latina e no Brasil. A etnopolítica 
insere-se nessa discussão como termo relacionado aos meios de defesa e 
promoção dos anseios e interesses indígenas ligados a uma identidade étnica, 
materializados por meio de afirmações protagonistas que regulam a dinâmica 
local de conflitos e tensões. Todavia, tal processo tem sido objeto de 
controvérsias no Brasil, especialmente no que se refere ao protagonismo 
indígena no provimento de “serviços de natureza pública” e na afirmação da sua 
identidade étnica por meio dos seus usos e costumes, considerando o sistema 
internacional vigente de proteção dos direitos humanos. Este cenário insere-se 
num contexto de evidente conflitualidade de base intercultural. Por conseguinte 
justifica-se a elaboração deste trabalho em função de demandas de ordem 
teórica, política e social. No aspecto teórico-acadêmico, tal empreitada procura 
levantar questões relevantes e caminhos possíveis quanto à permeabilidade da 
ordem jurídica na resolução de conflitos nos contextos de interculturalidade. Em 
termos de ordem política e social, espera-se a construção de corpo teórico-
prático capaz de apontar possibilidades de um sistema jurídico viável, que 
reconheça o direito das comunidades indígenas no exercício da sua etnicidade 
política. No aspecto metodológico, a abordagem utilizada é a hipotético-dedutiva, 
operacionalizada por meio de pesquisa bibliográfica e documental. O objetivo 
principal é identificar indícios da razão subjacente aos limites impostos pelo 
sistema de direitos humanos à autodeterminação dos povos indígenas, a partir 
do estudo das normas internacionais que reconhecem os direitos dos povos 
tradicionais à autodeterminação e da razão subjacente à interpretação aos 
direitos humanos quando da limitação da autodeterminação dos povos indígenas 



nos termos da Convenção 169 da OIT. Em termos de resultados parciais, 
percebe-se a predominância nos textos internacionais de direitos humanos o 
caráter individualista dos direitos, de cariz marcadamente ocidental e liberal, o 
que sugere limitação da sua ratio na interpretação e julgamento das questões 
indígenas nos atuais contextos das nações democráticas multiétnicas da 
América Latina, especialmente Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: AUTODETERMINAÇÃO; POVOS INDÍGENAS; 
DIREITOS HUMANOS. 
 


