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Hello!

Estrutura do Artigo:
1. Um direito constitucional "indigenista" é possível? 2. Direito 

constitucional "geral" ou "cultural"?
3. Escrita constitucional e “talcualismo” da comparação; 4. Um 

problema de tradução? 5. O léxico
identidade constitucional (rin) negada. 6. Referências
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Resumo
O artigo tem por objetivo realizar 

reflexões críticas a
respeito da abordagem comparatista do

 Direito Constitucional em matéria 
de Direito indigenista,

 levando em
consideração as peculiaridades da 

realidade latino-americana e
 buscando o locus dos direitos 

dos índios entre
um Direito Constitucional geral e 

um Direito Constitucional cultural.
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È possibile un diritto 
costituzionale «indigenista»?

1.
Um direito 
constitucional 
"indigenista" é 
possível?
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“Più semplicemente, ci si vuole 
soffermare sul dato paradossale che il 
fenomeno di diffuso riconoscimento e 

tutela costituzionale dei vari 
“indigenismi” (e del connesso “diritto 
ctonio”1) alimenta come sintomo della 
crisi del diritto costituzionale moderno 

in Occidente. 
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América Latina é o Ocidente?

our office
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BARTOLOMÉ CLAVERO
"PARABOLA DE ACKERMAN"

Estratigafia Culturicídio Gênero artificial
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Espécie forzada



Diritto costituzionale 
«generale» o «culturale»?

2. Direito 
constitucional 
"geral" ou 
"cultural"?
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Infatti, è opinione diffusa che il “fenomeno indigeno” 
debba essere inquadrato come oggetto di studio 
in una prospettiva di diritto costituzionale 
«culturale». Il diritto costituzionale “culturale” 
assurgerebbe, in poche parole, a paradigma 
“specifico” dell’osservatore di fronte ai fenomeni 
“nuovi” del riconoscimento e della tutela dei 
diritti  “indigeni”: in questo modo, sarebbe 
garantito il distacco. 
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“GERAL”
“Lei político”

“Racionalizar o poder”
“Estudo da forma da 
lei governamentar e 

parlamentar”
“Legalidade”

DIREITO CONSTITUCIONAL

“CULTURAL”
“Teorias 

constitucionais 
significativas sobre as 

culturas.
“Personalista”
“Comunicação 

cultural e social”
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Schimttiana

Não é apenas uma 
positivação“Constituição” ” Direito 

Constitucional”
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Scrittura costituzionale e 
“talcualismo” della 
comparazione;

3. Escrita 
constitucional 
e “talcualismo” 
da 
comparação; 
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Perché questa lunga premessa è importante nei 
discorsi sul diritto costituzionale per gli 
indigeni? Le risposte sono diverse
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Roland Barthes



“Fenomênos Indígenas”

Proteção das 
Minorias

Proteção 
da

Lingua

Liberdade
Religiosa
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Un problema di traduzioni?

4. Um 
problema de 
tradução? 
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Questo superdiscorso sociale risulta ancor più 
emblematico in America latina,

dove la specificità della semantica storica del 
linguaggio costituzionale europeo si rivela non 
sempre materialmente sovrapponibile con le 

articolate identità sociali, antropologiche, culturali 
e giuridiche di quel contesto. Le articolazioni 

latinoamericane sono del tutto singolari rispetto 
all’Europa
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Línguas fundantes da  identidades constitucional da AL

Espanhol Português
Línguas 

das
Conquistas
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Il lessico
costituzionale delle identità 

(rin)negate.

 5. O léxico
identidade 
constitucional 
(rin) negada.
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◈ Il “nuevo” costituzionalismo 
dell’«alterità», in  
perimentazione soprattutto in

◈ Ecuador e Bolivia46, sembra 
voler superare questa serie di 
vincoli coloniali-linguistici. 
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 A Constituição Equatoriana foi aprovada pela 
população do país através de referendo, com massiva 
participação indígena, em 28 de setembro de 2008, 
recebendo mais de 64% dos votos. Uma das maiores 
inovações trazidas no texto constitucional diz respeito 
à introdução do conceito de direitos da natureza, de 
modo que a “Mãe Terra” passou a ser tratada como 
um organismo vivo, digno de tutela constitucional.
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No ano de 2009 entrou em vigor um novo texto 
constitucional na Bolívia.

Fortemente fundada na concepção anticolonial, a nova 
Constituição visa deixar para

trás o passado republicano e neoliberal19, ao escopo de 
construir um Estado Unitário

Social de Direito Plurinacional Comunitário. 

CONSTITUIÇÃO 
BOLIVIANA
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A Constituição boliviana também se pauta no 
paradigma do “buen vivir”. O

Estado exerce um papel fundamental na 
planificação estratégica para o

desenvolvimento sustentávele na garantia dos 
direitos sociais e do buen vivir, que, ao

par da constituição do Equador também 
transcende a lógica extrativista, depredatória,

privatista, mercantil e consumista, hegemônica nas 
trocas econômicas globais e que

historicamente surte seus efeitos nefastos em 
diferentes cantos do planeta, e, em

particular, na América Latina.
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No Brasil
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A América Latina tem cerca de 45 milhões de indígenas em 826 comunidades que 
representam 8,3% da população, revela o relatório Povos Indígenas na América 
Latina: Progressos da Última Década e Desafios para Garantir seus Direitos. O 

documento da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) foi 
apresentado hoje (22), na sede das Nações Unidas, em Nova York, onde ocorre a 1ª 

Conferência Mundial sobre os Povos Indígenas.

Segundo a Cepal, o número de 45 milhões de indígenas em 
2010 representa aumento de 49,3% em dez anos.
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O relatório mostra que, dos 45 milhões de indígenas, 17 milhões vivem no México e 7 
milhões, no Peru. Entretanto, os países com maior proporção de população indígena são 

Bolívia (62,2%), Guatemala (41%), Peru (24,0%) e México (15,1%).

O Brasil, com 900 mil indígenas, tem o maior número de comunidades (305), seguido 
pela Colômbia (102), Peru (85), México (78) e Bolívia (39). De acordo com o estudo, muitas 

estão em perigo de desaparecimento físico ou cultural, como no Brasil (70 povos em 
risco), na Colômbia (35) e na Bolívia (13
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