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RESUMO: A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho aplica-se a povos 

tribais cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros segmentos das 

comunidades nacionais. Tratam-se de grupos culturalmente diferenciados, que lutam pelo 

direito de serem diferentes. A maior dificuldade na garantia de seus direitos se dá por uma 

crise de representação, que poderia ser evitada por meio da implementação de políticas 

públicas incentivadoras da construção de patrimônios culturais dos grupos sociais diversos. O 

Novo Constitucionalismo Latino Americano, atendendo a estes anseios, propõe uma releitura 

dos programas políticos dos Estados, abrangendo novas titularidades, confrontando as 

acepções discriminatórias e excludentes que entendiam por sujeitos de direito apenas homens, 

adultos, brancos e proprietários. Trata-se de defesa estatal da diversidade, por meio da 

reconstrução de identidades culturais tidas por arcaicas, garantindo direitos específicos aos 

povos com modos próprios de expressão, de criar, fazer e viver. O paradigma do pluralismo, 

óbvio para os povos marginalizados, é invisível para os povos dominantes, devido à 

manutenção da colonialidade de poder. A multiculturalidade busca ampliar o diálogo e o 

respeito das diferenças incorporadas pelos sistemas democráticos atuais.Observa-se, 

entretanto, que os povos tradicionais da América Latina são geralmente categorizados 

somente como indígena ou negros,restando ignorada a existência de nações multiculturais e 

pluriétnicas. Assim, apesar de a Constituição Brasileira de 1988 tratar expressamente dos 

povos tradicionais somente em relação a indígenas e quilombolas, deve-se ressaltar que o 

artigo 216 definiu patrimônio cultural como conjunto de bens referentes à identidade, ação e 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, inclusive seus modos de criar, fazer 

e viver. A Constituição Colombiana de 1991 reconheceu a existência de uma identidade 

territorial afro-colombiana, no sentido da diversidade étnica e cultural da nação, garantindo 

direitos às “Comunidades Negras” que, foram estendidos pela Corte Constitucional a povos 

não expressamente previstos no texto constitucional. A Constituição Equatoriana de 2008, 

apesar da antecessora já ter garantido aos povos negros ou afroequatorianos alguns direitos 

conferidos aos indígenas, reconheceu, de forma expressa, direitos coletivos a outros grupos 

sociais. Entretanto, apesar dos esforços constitucionais no sentido do reconhecimento destes 

direitos multiculturais, sua aplicação tem sido pouco efetiva, uma vez que inserida em uma 

lógica individualista que pensa os direitos coletivos como a soma de direitos individuais. 

Grupos sociais com direitos previstos em Constituições continuam ameaçados, em constante 

luta por reconhecimento. Com o objetivo de garantir maior efetividade aos direitos dos povos 

e comunidades tradicionais, o Novo Constitucionalismo Latino Americano, em busca da 

descolonização do poder e do saber,passa a valorizar os saberes tradicionais, até então 

reduzidos à condição subalterna de conhecimentos alternativos.Abandona-se a monocultura 

do saber científico e prioriza um novo relacionamento entre os saberes, garante igualdade de 

oportunidades aos diferentes conhecimentos em disputas epistemológicas. Não deve haver 

conhecimento ou ignorância em geral.Deve-se fazer falar o silêncio dos povos tradicionais, 

sem que ele fale necessariamente a linguagem hegemônica que o pretende fazer falar. Deve 

ser garantida a oportunidade de reivindicarem seus direitos por meio de sua linguagem e seus 

saberes tradicionais. 
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