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RESUMO

A pesquisa trata do pluralismo jurídico, no âmbito das comunidades indígenas sob a
ótica do interculturalismo a partir de casos ocorridos, no Estado de Roraima, visando
esclarecer, dentro da temática proposta, se a sistemática do diálogo intercultural
pode servir de instrumento atenuatdor do reconhecimento das fontes alternativas de
direito utilizadas como meio de solução de conflitos internos ocorridos no âmbito das
comunidades indígenas do Estado de Roraima. Utilizando-se de abordagem
qualitativa, de caráter exploratório e bibliográfico, com análise documental, no
primeiro capítulo, aborda-se um estudo da legislação brasileira dedicada à proteção
e reconhecimento dos povos indígenas, no segundo, disserta-se sobre a proposta
do interculturalismo como uma nova visão do cenário multicultural, por fim, no
terceiro capítulo, analisa-se o pluralismo jurídico como fenômeno originário do malestar gerado pelo monismo da jurisdição estatal e, ainda, como mecanismo de
equilíbrio social em comunidades culturalmente distintas e afastadas da sociedade
em geral, além disso, dedica-se à análise de casos concretos ocorridos no Estado
de Roraima, a partir de pesquisas in loco e do estudo de informações e entrevistas
coletadas na Comunidade do Barro e, ainda, de documentos e informações
extraídos de processos judiciais que tramitam nas esferas estatual e federal do
Estado de Roraima. A partir das referências teóricas e dados coletados, pode-se
entender o pluralismo jurídico como fenômeno fundamental às comunidades
indígenas como meio de preservação da autodeterminação, logo, daquela sociedade
como um todo. Impondo, deste modo, a necessidade de estabelecer uma política de
reconhecimento deste fenômeno pelo Estado, assim, entende-se que a comparação
de institutos (topois jurídicos), utilizando-se da sistemática proposta pelo diálogo
intercultural, pode facilitar o reconhecimento destas fontes alternativas ao direito
estatal.

Palavras-chave: Povos Indígenas, Multiculturalismo, Interculturalismo, Pluralismo
Jurídico, Diálogo Intercultural.

ABSTRACT

The research talks about the judicial pluralism in the indigenous community scope,
through an interculturalism view from episodes that took place in Roraima state,
aiming to clarify, in the proposed thematic, if the intercultural dialog is able to fit as a
facilitating instrument for the knowledge of alternative sources of law used on the
internal conflicts inside of the indigenous communities of the Roraima state. A
qualitative approach was used, with exploratory nature and bibliographic with
documental analysis, in the first chapter, a study was conducted about Brazilian
legislation in terms of protection and recognition of indigenous people. In the second,
the proposal of interculturalism as a new view of the multicultural scenario is
discussed, lastly, the third chapter analyses the judicial pluralism as a original
phenomenon of the unease caused by the state jurisdictions monism, and yet, as
mechanism of social balance in culturally different communities and detached of the
society in large, furthermore, the study dedicates itself in the analysis of practical
cases that took place in Roraima state, from in loco researches and the study of
information and interviews collected in Barro community, and yet, of documents e
information obtained in court cases handled in state and federal level. From theorist
references and data collected can be understood that the judicial pluralism as a
fundamental phenomenon at indigenous communities as a means self-determination
preservation, consequently, that society as a whole. Imposing, thereby, a necessity of
stablishing a politic of recognition of this phenomenon by the state, thus, it is
understood that the comparison of institutes (legal topois) from intercultural dialog
systematic, which can facilitate the recognition through the comparison of institutes.

Key words: Indigenous Peoples, Multiculturalism, Interculturalism, Legal Pluralism,
Intercultural Dialogue.

RESUMEN

Documento trata sobre el pluralismo jurídico dentro de las comunidades indígenas
desde la perspectiva de la interculturalidad en los casos se producen en el Estado
de Roraima, con el objetivo de aclarar, dentro del tema propuesto, el diálogo
intercultural puede servir como un facilitador para el reconocimiento de las fuentes
alternativas de la ley utilizados en los conflictos internos dentro de las comunidades
indígenas del Estado de Roraima. Utilizando un enfoque cualitativo, exploratorio y
bibliográfica con análisis de documentos, lo primer capítulo trata de un estudio de la
legislación brasileña dedicada a la protección y el reconocimiento de los pueblos
indígenas, en el segundo, trata conferencias sobre la interculturalidad como
propuesta nueva visión del escenario multicultural, por último, el tercer capítulo
analiza el pluralismo jurídico como un fenómeno originado en el malestar generado
por el monismo de la jurisdicción del Estado, y también como un mecanismo de
equilibrio social en las comunidades culturalmente distintas y lejos de la sociedad en
general, por otra parte, está dedicado al análisis de los casos concretos que se
producen en el Estado de Roraima, desde la investigación en el campo y el estudio
la información y las entrevistas recogidas en la comunidad Barro y también los
documentos y la información extraída de los procesos judiciales antes de la estatual
y federales del estado de Roraima. A partir de las referencias teóricas y datos
colecionados puede entender el pluralismo jurídico como un fenómeno fundamental
comunidades indígenas como medio de preservación de la libre determinación, para
que la sociedad en su conjunto. La aplicación de este modo la necesidad de
establecer una política de reconocimiento de este estado por el fenómeno, por lo
que se entiende que los institutos de comparación (topois legal) desde el diálogo
intercultural sistemática pueden facilitar este reconocimiento com la comparaicón de
los distintos institutos.

Palabras clave: pueblos indígenas, Multiculturalidad, Interculturalidad, pluralismo
jurídico, diálogo intercultural.
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