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GLOSSÁRIO 

AUTODETERMINA<;AO 

É o direito que tém todos os pavos (ver o Artigo 1° do Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Sociais e Culturais). Esse 
conceito incluí situa96es que vao desde ·formas de autogoverno em 
ambito local até a cria9ao de estados independentes. 

-AUTO-IDENTIFICA<;AO 

O direito de cada pessoa de se considerar, ou nao, membro de 
um povo ou de urna comunidade indígena ou tribal. 

CONSULTA 

Processo mediante o qual os governos consultam seus 
cidadaos sobre propostas políticas ou de outra natureza. Só poderá 
ser como tal considerado o processo que dé aos consultados a 
oportunidade de manifestar seus pontos de vista e influir na tomada 
de decisao. 

CONTROLE 

Procedimento mediante o qual a OIT analisa as informa96es 
dadas pelos governos sobre a aplica9ao das conven96es e que 
permite aos órgaos controladores da OIT verificar se as conven96es 
estao senda devidamente aplicadas por eles . 

CONVEN<;AO 

Instrumento jurídico internacional, adotada por urna organiza9ao 
internacional , que abriga legalmente os países que a ratificam. Por 
exemplo, a Conven9ao nº 107 ou a Conven9ao nº 169. 

DECLARA<;AO 

Documento adotado pelas Na96es Unidas ou outra organiza9ao 
internacional que define sem caráter de obrigatoriedade principios 
e delineamento de urna política ideal. 

-
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DIREITO CONSUETUDINÁRIO 

Normas ob~igatórias que os pavos indígenas e tribais costumam 
aplicar aos membros de suas próprias comunidades. Esse direito, 
em geral , nao é codificado nem reconhecido pelo sistema legal 
nacional dos países ond.e vivem os ditos pavos. 

DUODJI 

Artesanato sami (Noruega) 

LANDSSTYRE 

Governo Autónomo da Groelandia 

LANDSTING 

Parlamento Autónomo da Groelandia 

OIT 

Organizac;ao Internacional do Trabalho 

PACTO 

O mesmo que urna convenc;ao 

RATIFICACAO 

Ato por meio do qual um país se compromete formalmente a 
cumprir as obrigac;oes decorrentes de urna convenc;ao. A 
ratificac;ao só é válida se comunicada formalmente a OIT ou as 
Nac;oes Unidas. A simples decisao do parlamento de um país de 
aprovar a ratificac;ao de urna convenc;ao nao cria, por si mesma, 
nenhuma obrigac;ao internacional , antes de ser enviada e 
registrada na organizac;ao que a tenha adotado. 

RECOMENDACAO 

Instrumento jurídico internacional que nao requer ser ratificado 
e, por conseguinte, abriga os países a aplicar suas disposic;oes. 
É comum a OIT adatar urna recomendac;ao ju~tamente com urna 
convenc;ao. 
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RECURSOS NATURAIS 

Cada país tem suas próprias regras em matéria de propriedade 
e controle dos recursos naturais e a maneira de os definir. Em 
termos gerais, os recursos de subsolo sao recursos que nao se 
localizam sobre aterra, como a água, o ar e as plantas. Por este 
termo se entendem, em geral , minerais, pedras preciosas e 
petróleo, mas as definic;oes variam de acordo com o país. Alguns 
distinguem entre recursos renováveis e nao-renováveis. Mas, 
na maioria dos países, os governos detem a propriedade dos 
recursos do subsolo, independentemente de quem possua a 
terra. 

SAMETING 

Parlamento sami (Noruega) 

STORTING 

Parlamento noruegués 

TRABAJO 

A OIT nao se ocupa exclusivamente de trabalho remunerado ou 
de emprego formal. Suas normas e atividades abrangem também 
outras formas de atividade económica. Estas incluem, entre 
outras, as tradicionais atividades de subsistencia que, em geral, 
exercem os povos indígenas e tribais. 
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PREÁMBULO 

Esta publica9áo - Povos indígenas e tribais: Guia para a aplica-
9ao da Convengao Nº 169 da OIT - é relevante tanto para Estados Mem
bros da OIT que já tenham ratificado essa Conven980 quanto para aqueles 
que ainda nao o tenham feito. 

Embora nao ratificada pelo Brasil , a Convenc;ao Nº 169 (1989) da 
OIT sobre os povos indígenas e tribais, continua sendo alvo de discus
sao no seio de algumas das principais institui96es do Estado e de di
versas organiza96es nao governamentais direta e indiretamente en
volvidas com as questoes indígenas e assuntos conexos. 

A Convenc;ao foi adotada em junho de 1989 tendo entrado efeti
vamente em vigor em 1991. Até 1995 foi ratificada por 07 Estados 
Membros. Entre 1995 e 1999 foi ratificada por mais 06 Estados Mem
bros. 

Esta publica9ao é importante para o atual debate no Brasil nao só 
por expor com clareza sobre os antecedentes, princípios fundamen
tais, estrutura e principais disposi96es, mas também por proporcionar 
informa96es sobre algumas experiencias internacionais relacionadas 
coma aplicac;ao da Convenc;ao Nº 169. O texto, produzido por Manuela 
Tomei e Lee Swepston da sede da OIT em Genebra com apoio finan
ceiro do Centro Internacional para os Direitos Humanos e o Desenvol
vimento Democrático, urna ONG sediada em Montreal, ilustra alguns 
exemplos concretos das ramificac;oes da Convenc;ao nº 169 para ou
tros temas de política social. A abordagem adotada dá ao texto valor 
didático de fácil leitura e de grande utilidade prática que pode servir 
como base de seminários e cursos sobre quest5es indígenas e tribais. 

Desde sua criac;ao em 1919, a OIT tem se empenhado pela paz e 
a justic;a social através de sua estrutura tripartite, única entre as agen
cias internacionais. No Brasil , bem como em muitos outros países, a 
OIT enverga tres grandes bandeiras: promoc;ao e implementac;ao de 
normas do trabalho, diálogo social , e restruturac;ao produtiva do mer
cado de trabalho, incluindo combate ao desemprego e a pobreza e 
melhorias de condi96es de trabalho e de desempenho empresarial e 
outros temas conexos. 
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PREFÁCIO 

A Conven9ao nº 169, sobre os povos indígenas e tribais, é o 
instrumento jurídico internacional mais atualizado sobre o tema. Foi 
adotada pela Conferencia Internacional do Trabalho, em junho de 1989. 
Desde entao, dez países, na sua maioria da América Latina, a ratificaram 
(até junho de 1996). lsto nao surpreende, urna vez que, nos últimos anos, 
muitos governos da Regiao reconheceram o caráter multiétnico e 
pluricultural de suas sociedades nacionais e a necessidade de respeitar 
essa diversidade para alcan<;;ar a estabilidade política e o progresso social. 

Embora seja lento o processo da ratifica9ao por parte dos países, a 
Conven9ao tem exercido significativa influencia na defini9ao de políticas 
e programas nacionais, além de servir, na matéria, de modelo na 
formula9ao de diretrizes e políticas de vários órgaos de desenvolvimento. 
Embora a ratifica9ao da Conven9ao seja urna meta ideal e, em última 
instancia, necessária, nao é indispensável a curto ou médio prazo, para 
introduzir mudan9as na percep9ao e solu9ao dos problemas que afligem 
os povos indígenas e tribais. Por exemplo, nas negocia9é5es que 
culminaram na assinatura do Acordo sobre ldentidade e Direitos dos Pavos 
Indígenas, em mar90 de 1995, o Governo da Guatemala e a UNRG 
(Unidade Nacional Revolucionária Guatemalteca) utilizaram a Conven<;ao 
nº 169 como parte do contexto conceitual para chegarem a um 
entendimento. As partes desse Acordo fazem também um apelo aos 
partidos políticos para agilizar o processo de ratifica9ao da Conven9ao. 
O Governo, após aprova9ao do Congresso no dia 5 de mar90 de 1996, 
registrou a ratifica9ao da Conven9ao junto a OIT em junho do mesmo 
ano. 

Na Federa9ao da Rússia, a Duma, com base na Conven<;ao nº 169, 
analisou a legisla9ao e as medidas práticas em favor dos pavos indígenas 
residentes no norte do País. Um representante da OIT ali compareceu e 
colaborou na organiza9ao de urna conferencia para coordenar a 
coopera9ao técnica internacional. 

A pedido do Ministério do Trabalho e do Emprego, das Filipinas, foi 
organizado um workshop para procuradores da sede do Ministério e 
procuradores locais nas diferentes regioes do País, com o objetivo de 
examinar a importancia da Conven9ao com referencia as condi9oes e 
aspira9oes dos povos indígenas das Filipinas e considerar formas de 
promover seus principios nos programas do próprio Ministério. Atividades 
de acompanhamento estao sendo planejadas com a participa9ao de 
organiza9oes indígenas e de outros órgaos governamentais, em várias 
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províncias do país e em ambito nacional. 
A Convenc;ao tem despertado também interesse em países 

desenvolvidos que nao tem populac;ao indígena. Nos parlamentos de 
vários países europeus, cc.110 a Áustria, a Alemanha e os Países Baixos, 
tem sido discutida a oportunidade de ratificar a Convenc;ao. Além das 
considera9óes de ordem humanitária e de solidariedade, os partidários 
da ratifica9áo argumentam que, com a ratifica9áo da Conven9áo, as 
políticas de desenvolvimento e a ajuda bilateral aos pavos indígenas e 
tribais seráo mais equitativas e efetivas. 

A Conven9áo foi também importante fator na cria9áo do Fundo 
Indígena de Desenvolvimento para os Pavos Indígenas da América Latina 
e do Caribe - institui9áo regional que canaliza recursos financeiros 
multilaterais e bilaterais das agencias de desenvolvimento e dá apoio 
técnico as comunidades indígenas. 

Tem aumentado também nos últimos anos os pedidos de material 
informativo e educativo sobre a Conven9áo. Governos, organiza9óes 
indígenas, ONG, grupos de apoio e órgáos intergovernamentais tem 
solicitado a OIT esclarecimentos sobre o conteúdo, o alcance e as 
implica9óes da Conven9ao. Há urna preocupa9áo com os efeitos que 
produzirá a ratifica9áo da Conven9áo e com a forma em que seus 
princí pi os e filosofía podem ser traduzidos em a9óes concretas e 
significativas. 

Atendendo parcialmente a essas solicita9óes, o Servi90 de Políticas 
para o Desenvolvimento (POL/DEV), em coopera9áo com, o Servi90 de 
lgualdade e Coordena9áo dos Direitos Humanos (EGALITE), preparou e 
fez circular, em junho de 1995, urna primeira versáo deste guia que é 
fruto de consultas e intercambios com representantes indígenas, 
legisladores, promotores dos direitos humanos, funcionários do governo 
e pessoal de organismos internacionais. Recebemos comentários 
encorajadores e sugestóes para melhorar o texto e torná-lo mais útil. 
Além disso, o Centro Internacional para os Direitos Humanos e o 
Desenvolvimento Democrático (ICHRDD), ONG sediada em Montreal, 
Canadá, que adotou recentemente urna resolu9áo com a qual se 
compromete a promover os direitos dos povos indígenas, se ofereceu 
para financiar a publica9áo do guia em ingles e em espanhol. Resolvemos, 
por isto, rever e atualizar sua primeira versao. 

A presente versao é um manual que explica o significado, os 
alcances e as ifnplica9óes da Conven9ao e dá exemplos de sua aplica9ao 
nos países que a ratificaram. A fim de melhor esclarecer os pontos críticos 
e os conceitos desta Conven9ao, foi mantido o sistema de "perguntas e 
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respostas" utilizado na versao anterior. As perguntas foram formuladas 
com base em comentários, críticas e questionamentos que costumam 
ser feitos com maior frequencia nos workshops e conferencias ou nas 
missóes organizadas pela OIT. lnclui-se, em separado, um jogo de 
transparencias que apoiam ou ilustram as explica9oes sobre o conteúdo 
e a estrutura da Conven9áo e que podem ser utilizadas em sessoes de 
capacita9áo. 

Esperamos que este material contribua para incentivar mais debate 
sobre o papel dos povos indígenas e tribais no desenvolvimento nacional 
e na consolida9ao da democracia. 
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ANTECEDENTES GERAIS 

Desde seus primórdios, a OIT tem-se preocupado coma situa9ao 
dos pavos indígenas e tribais. No início da década de 20, a OIT dedicou
se ativamente a investiga9ao do trabalho for9ado das chamadas 
"popula96es nativas" nas colonias. Os pavos indígenas e tribais eram, 
por defini9áo, parte dessa for9a de trabalho colonial. Esta mesma 
preocupa9áo levou a ado9ao da Conven9ao nº 29, de 1930, sobre o 
trabalho for9ado, que implica a ado9ao de normas e o desenvolvimento 
de atividades de coopera9áo técnica com rela9ao aos pavos indígenas e 
tribais . 

A OIT interessou-se também pelos membros trabalhadores dos 
pavos indígenas e tribais como qualquer outro trabalhador. A prote9ao se 
faz ainda mais necessária nos casos em que esses pavos sao expulsos 
da terra de seus ancestrais, para se tornarem trabalhadores temporários, 
migrantes, empregªdos domésticos e se encontrarem, portante, expostos 
a formas de explota9ao do trabalho cobertas pelo mandato da OIT. De 
fato , desde 1921, a OIT come9ou a fazer estudos sobre a situa9ao dos 
trabalhadores indígenas. A 11 Guerra Mundial interrompeu esses esfor9os, 
que foram, porém, retomados poucos depois. A partir de 1957, as 
convenc;6es da OIT tem representado urna importante contribui9ao, por 
serem os únicos instrumentos jurídicos internacionais referentes as 
condi96es de vida e de trabalho dos pavos indígenas e tribais. O primeiro 
desses instrumentos, a Convenc;ao nº 107, sobre popula96es indígenas 
e tribais , adotada em 1957, foi a prime ira tentativa de codificar os direitos 
desses pavos na legisla9áo internacional. A Convenc;ao nº 107 cobria 
urna ampla gama de temas relativosªº direito aterra, as condi96es de 
trabalho, a saúde e a educa9ao. Vinte e sete países a ratificaram. 

Com o passar dos anos e com a evolu9ao da opiniao pú_blica, alguns 
pontos traeos da Conven9ao nº 107 come9aram a ser notados. Entre os 
aspectos mais discutíveis figurava a idéia de que o único futuro possível 
para os pavos indígenas e tribais seria sua integra9ao na sociedade 
nacional majoritária. E, mais ainda, que todas as decis6es relacionadas 
como desenvolvimento eram da competencia exclusiva do Estado e náo 
dos próprios pavos que pudessem ser por e las atetados. Com a crescente 
tomada de consciencia por parte dos pavos indígenas e tribais, durante 
as décadas dos anos 60 e 70, e com a participa9ao cada vez maior das 
organiza96es indígenás no plano internacional, estas idéias come98ram 
a ser questionadas. Surgiu entao a necessidade de se atualizar a 
Conven9ao nº 107. A reuniáo de peritos, em 1986, convocada pelo 

19 



Conselho de Administra9ao da OIT, concluiu que "o enfoque integracionista 
da Conven9ao estava obsoleto e que sua aplica9ao era prejudicial no 
mundo moderno". 

O Conselho de Administra9ao da OIT reagiu favoravelmente e 
inscreveu o tema na ordem do dia da Conferencia 1 nternacional do 
Trabalho de 1988 e 1989. Em junho de 1989, a Conven9ao nº 107 foi 
revista para incluir o princípio fundamental de que a forma de vida dos 
povos indígenas e tribais é permanente e perdurável. Outra mudan9a 
fundamental introduzida foi o reconhecimento de que esses povos e suas 
organiza96es tradicionais devem ser profundamente envolvidos no 
planejamento e na execu9ao dos projetos de desenvolvimento que lhes 
digam respeito . A Conven9ao assim atualizada foi adotada como a 
Conven9ao nº 169. Esta Conven9ao estabelece um conjunto de normas 
internacionais mínimas e, ao mesmo tempo, mantém abertas as portas 
para que, nos países onde for possível faze-lo , se adotem normas mais 
avan9adas . Pretende contribuir para o diálogo entre governos, 
organiza9oes indígenas e organiza96es nao-governamentais, está sendo · 
gradualmente ratificada pelos estados-membros da OIT e, com base nela, 
se travam intensos debates nacionais em diversos países. 
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CONVENCAO Nº 169: 
NATUREZA E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Pergunta: Qual é a essencia da Convencao? 
A Conven9ao nº 169, assim como as demais 177 conven9oes 

adotadas pela OIT até junho de 1996, tem o teor de um tratado. É um 
instrumento legal de natureza obrigatória para os países que a ratificam. 
Mas, mesmo sem ser ratificada, serve de guia de a9ao para os governos. 
É o instrumento internacional mais completo e atualizado sobre as 
condi96es de vida e de trabalho dos povos indígenas e tribais e o único 
instrumento internacional sobre o tema, tora a Conven9ao nº 107 adotada 
pela OIT em 1957. Esta Conven9ao foi redigida em colabora9ao com as 
demais organiza9oes do sistema das Na96es Unidas, num primeiro 
esfor90 para regular, em ambito internacional, as condi96es de trabalho 
e de vida desses pavos. 

Sua revisao tornou-se, todavía, imperiosa nos meados de 1980, 
tendo em vista a crítica cada vez maior a seu enfoque paternalista e 
integracionista. Assim, a partir de 1985, a OIT passou a fazer consultas 
sobre a possibilidade de rever a Conven9ao nº 107. A primeira discussao 
realizou-se em 1986, numa reuniao de peritos, o que permitiu que se 
discutisse na Conferencia da OIT (1988 e 1989) urna versao revista da 
dita Conven9ao, que, em 1989, foi adotada como a Conven9ao nº 169. 
Até junho de 1996, tinha sido ratificada por dez países, a saber, pela 
ordem de ratifica9ao, Noruega, México, Bolívia, Peru, Colombia, Costa 
Rica, Paraguai, Honduras, Dinamarca e Guatemala. 

Pergunta: Qual é a filosofia básica da Convencao? 
Como já foi dito , a Conven9ao nº 107 tinha um enfoque 

integracionista e assimilacionista. Visava dar prote9ao, mas partia do 
pressuposto de que o problema das popula9oes indígenas e tribais 
desapareceria a medida que estas popula96es fossem se integrando nas 
sociedades em que viviam. Embora a Conven9ao nº 107 nao possa mais 
ser objeto de ratifica9oes, tampouco pode ser denunciada 
automaticamente pelos países que a ratificaram e que ainda nao 
ratificaram a Conven9ao nº 169. Apesar de suas imperfei96es, a 
Conven9ao nº 107 propicia urna importante prote9ao que nao se encontra 
em nenhuma outra instancia normativa internacional, a menos que se 
tenha ratificado a Conven9ao nº 169. 

A nova Conven9ao promove o respeito as culturas, as formas de 
vida, ·as tradi96es e ao direito consuetudinário dos povos indígenas e 
tribais. Supoe que estes povos continuarao existindo como parte de suas 
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sociedades ifacionais , mantendo sua própria identidade, suas próprias 
estruturas e tradic;oes. Funda-se ainda no principio de que estas estruturas 
e formas de., vida tem um valor intrínseco que deve ser salvaguardado. 

O instrumento supoe também que esses povos podem talar por si 
mesmos, temo direito de participar no processo de tomada de decis6es 
que lhes dizem respeito e, além disso, sua contribuic;ao será benéfica 
para o país em que habitam. 

Esta mudanc;a radical de enfoque se deve principalmente a ac;ao 
dos próprios povos indígenas e tribais. Nos anos 70, esses povos 
comec;aram a se organizar em ambito internacional de urna maneira que 
nao existia nos anos 50, quando a Convenc;ao nº 107 foi adotada. Como 
resultado desse processo de mobilizac;ao e de organizac;ao, as Nac;oes 
Unidas realizaram, em 1981, um amplo estudo . sobre a situac;ao das 
populac;oes indígenas, para examinar as situac;oes existentes no ambito 
nacional e preparar um projeto de declarac;ao sobre os direitos dessas 
populac;oes. No momento de rever a Convenc;ao nº 107, a OIT pode, 
entao, contar com os pontos de vista dos representantes das ditas 
organizac;oes indígenas e com os resultados das discussoes jurídicas 
em nível internacional. 

Pergunta: A OIT adota, por conseguinte o enfoque de que esses . 
povos devem sempre permanecer como eram antes, fixos em seus 
tradicionais padroes culturais? 

Nao, nao é isto. Os povos indígenas e tribais tem o direito de mudar 
como qualquer outra nac;ao ou qualquer outro pavo, se assim o desejarem. 
Na maioria dos casos terao de se adaptar a urna situac;ao que muda, a 
urna economía instável e a um meio ambiente variável. O mais provável 
é que tenham o direito de determinar o alcance dessas mudanc;as e as 
formas nas quais essas mudanc;as podem ser produzidas. A Convenc;ao, 
portanto, reconhece o direito dos pavos ·indígenas e tribais de estabelecer 
suas prioridades de desenvolvimento, assim como os meios e as formas 
de alcanc;á-las (ver p. 8). 

Pergunta:Como estao as rela~oes dos povos indígenas e tribais 
com outras minorias étnicas ou grupos desfavorecidos do país? 

Nos países onde vivem, os povos indígenas e tribais sao, em muitos 
casos - embora nao em todos - urna minoría. Estes pavos sao urna 
categoria especial de minorias étnicas e devem ser tratados de acordo 
com o direito internacional que atualmente está sendo desenvolvido sobre 
o tema. Todavia, o tratamento do direito internacional com relac;ao aos 
povos indígenas e tribais tem sido até agora diferente do dispensado a 
outras minorias étnicas. A diferenc;a de outras minorías, os povos indígenas 
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e tribais tem, em geral , urna ligac;ao com a terra que ocupam 
tradicionalmente. Podem ter culturas muito diferentes da cultura 
predominante no país onde vivem. Em geral , tem suas próprias leis, 
religi6es e urna visáo peculiar do mundo que os rodeia. Em muitos casos, 
os referidos povos ocupavam suas terras antes da chegada do grupo 
que hoje em dia representa a popula<;ao dominante. As vezes é muito 
difícil apontar as diferenc;as entre os povos indígenas e tribais e outras 
minorías; isto só se pode fazer analisando-se cada caso. 

Pergunta:Os povos indígenas e tribais devem receber tratamento 
mais favorável que o dispensado a outros grupos desfavorecidos, 
por exemplo, os trabalhadores rurais sem-terra que nao sao 
indígenas? 

A questao nao é de tratamento mais favorável , mas de tratamento 
diferente. Os sem-terra e os trabalhadores rurais pobres precisam de 
assistencia no processo de desenvolvimento nacional e internacional. 
No que concerne aos povos indígenas e tribais, a diferenc;a está em que 
estes tem sua própria cultura é forma de vida que devem ser respeitadas, 
para nao se destruírem as sociedades que conseguiram construir através 
de milenios. Portante, no caso dos povos indígenas e tribais, é preciso 
levar em conta, na medida do possível, suas características próprias, 
quando se lhes presta assistencia ou se realizam atividades que os afetem. 

Um aspecto relacionado como anterior é que os pavos indígenas e 
tribais podem afirmar que suas reivindicac;oes sobre aterra que ocupam 
sao prioritárias a de outros, tendo em vista já ocuparem esses territórios 
antes da chegada de outros grupos (ver p. 7). Nesse caso, o governo 
deverá, em geral, efetuar ou instituir procedimentos de reivindicac;oes 
que respeitem esses direitos tradicionais sobre a terra. lsto nao implica 
que os demais grupos rL:Jrais desfavorecidos nao tenham seu próprio direito 
aterra. 

Pergunta:O que acontece com os direitos de propriedade 
intelectual dos povos indígenas? 

A Convenc;áo cobre urna ampla gama de temas, mas os direitos de 
propriedade intelectual nao sao, como tais, contemplados no instrumento. 
Quando a Convenc;áo foi adotada, esse tema mal comec;ava a ser 
discutido em ambito internacional. Todavia, nao há nada na Convenc;áo 
que contradiga o enfoque ora dado a esse tema. 

23 



Quadro nº 1 

Respeito a diversidade 
Nos últimos anos , vários países introduziram importantes 

mudan9as em suas constitui96es para reconhecer o caráter multiétnico 
e pluricultural de suas sociedades. 

BOLÍVIA 
Na reforma constitucional de 1994, se reconhecem os povos 
indígenas e se estabelece que a na9áo tem um caráter multiétnico 
e pluricultural. 

COLOMBIA 
O Artigo 7° da nova Constitui9áo de 1991 estabelece que o Estado 
reconhece e protege a diversidade étnica e cultural da na9áo 
colombiana. 

MÉXICO 
Urna emenda introduzida em 1991 no Artigo 4° da Constitui9áo 
reconhece que a na9áo mexicana tem urna composi9áo 
pluricultural apoiada originalmente em seus povos indígenas. 

PERU 
Na Constitui9áo de 1993, o Governo reconhece e protege a 
diversidade étnica e cultural da na9áo peruana. Preserva também 
as diversas manifesta96es culturais e linguísticas do País. 

PARAGUAI 
A Constitui9ao adotada em 1992 reconhece a existencia dos povos 
indígenas como grupos cuja cultura existia antes da cria9áo do 
Estado paraguaio. Estabelece também o direito dos referidos povos 
de desenvolver sua identidade étnica em seu respectivo hábitat. 

DINAMARCA 
A Lei de Autonomía da Groelandia, de 1978, reconhece a situa~ao 
excepcional que ocupa a Groelandia do ponto de vista nacional, 
cultural e geográfico no reino da Dinamarca. 
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CONVENCAO Nº 169 

ESTRUTURA E PRINCIPAIS DISPOSICÓES 

A Conven9ao divide-se em tres se~oes principais e cada urna 
delas tem várias partes. A primeira se9ao preconiza a política geral 
que os governos devem seguir em suas rela96es com os povos 
indígenas e tribais. A segunda se9ao trata de vários temas 
substantivos de urna forma muito mais específica. E a se9ao final , de 
assuntos gerais e administrativos, embora se possam também 
encontrar aspectos de ordem administrativa nas demais se96es da 
Conven9ao. 

Se~ao 1. Política Geral 

Pergunta: Por que a Conven~ao fala de povos indígenas e tribais? 

O termo "indígena" refere-se as popula96es que conservam total 
ou parcialmente suas próprias tradi96es, institui96es ou estilos de vida 
que as distinguem da sociedade dominante e que habitavam urna área 
específica antes da chegada de outros grupos. Essa descri9ao é válida 
nas Américas do Norte, Central e do Sul e em algumas regioes do 
Pacífico. Todavia, em grande parte do mundo nao se faz distin9ao entre 
a época em que os pavos tribais ou outros povos tradicionais habitavam 
urna regiao e o momento da chegada de outros grupos. Por exemplo, 
na África nao há preva de que os maasais, os pigmeus ou os sans, 
povos que apresentam aspectos sociais económicos e culturais próprios, 
tenham chegada a regiao que hoje ocupam antes que outras popula96es 
africanas ali aportassem. O mesmo acontece em algumas regioes da 
Ásia. Por conseguinte, quando a OIT come9ou a se ocupar com esses 
temas, logo depois da 11 Guerra Mundial , resolveu utilizar os termos 
povos indígenas e tribais. A inten9ao era abranger urna situa9ao social 
e nao estabelecer prioridades baseadas nos antepassados que 
houvessem ocupado primeiro urna área territorial. Por outro lado, o 
uso do termo descritivo tribal, referente a certos povos, tem melhor 
aceita9ao por parte dos governos que a descri9ao desses mesmos 
pavos como indígenas. A Conven9ao nao faz nenhuma distin9ao no 
tratamento dos pavos indígenas e dos pavos tribais. Ambos ' §m os 
mesmos direitos na Conven9ao nº 169 da OIT. 
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Quadro nº 2 

Direito cónsuetudinário 

BOLÍVIA 
O Artigo 171 da nova Constitui9ao da Bolívia ( 1994) reconhece 
a personalidade jurídica das comunidades indígenas e 
estipula que as autoridades naturais poderio exercer 
funcoes de administracao e aplicacao de normas próprias 
como solucio alternativa de conflitos, de conformidade com 
seus costumes e procedimentos, desde que nao sejam contrários 
a Constitui9ao e as leis. O programa jurídico da Secretaria 
Nacional de Assuntos Étnicos de Genero e de Gera96es 
pretende criar um sistema nacional de assistencia jurídica para 
facilitar o acesso dos povos indígenas a administra9ao da justi9a 
e melhorar a capacidade das autoridades encarregadas de 
atender as quest6es dos direitos indígenas, em ambitos 
administrativo, legislativo, judicial e policial. Além do mais, 
pretende fortalecer a capacidade de autodefesa das 
organi.za96es indígenas e elaborar um projeto de lei relativo aos 
pavos indígenas. 

COLOMBIA 
Os conselhos e organizacoes indígenas tradicionais sao 
reconhecidos como entidades legais e os territórios habitados 
pelos povos indígenas como entidades territoriais do mesmo 
modo que os departamentos, municipios e distritos. As 
Entidades Territoriais Indígenas (ETI) tem um sistema político 
administrativo próprio, que pode compreender distritos, 
municipalidades e províncias e incluir as reservas e áreas 
a ... utonomas. Nas áreas de seguran9a, os conselhos indígenas . 
tem plena autoridade judicial, de acordo com seu direito 
consuetudinário e práticas tradicionais, desde que nao contrariem 
a legisla9ao nacional (Artigo 246 da Constitui9ao de 1991 ). Toda 
vez que urna pessoa indígena comete urna falta dentro de sua 
comunidade e esta comunidade nao a considera grave, pode 
ser nela reabilitada, de acordo com o Artigo 22 do Código Penal. 
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PARAGUAI 
A Constitui9ao de 1992 outorga aos pavos indígenas o direito 
de aplicar livremente seus sistemas de organiza9ao política, 
sócio-económica, cultural e religiosa, e de observar 
voluntariamente práticas de direito consuetudinário entre os 
membros da comunidade, desde que nao violem os direitos 
fundamentais estabelecidos na Constitui9ao. 

NORUEGA 
Na Noruega, o costume local é uma fonte geral do direito. 
De acordo com algumas decisoes da Corte Suprema da Noruega, 
o usufruto da terra por parte dos samis, para a cria9ao de rena, 
constituí um direito, embora este principio nao tenha sido sempre 
aplicado. O Ministério da Justi9a criou um projeto de assistencia 
jurídica gratuita que abrange as quatro municipalidades onde 
a maioria da popula9ao é sami. Presta assistencia financeira 
para cobrir os custos de servi90 de .assessoria jurídica e dos 
procedimentos civis. 

DINAMARCA 
O Código Penal da Groelandia inspira-se no direito 
consuetudinário inuit. Embora a culpa seja classificada de 
conformidade com a lei penal dinamarquesa, as san96es se 
estabelecem com base na situa9ao individual e social do culpado 
no momento da condena9ao. ·rendo em vista a reduzida 
popula9ao da Groelandia (cerca de 40.000 habitantes nos anos 
50 e pouco mais de 50.000 em 1995), a pequenez e o isolamento 
das comunidades da ilha e a falta de cárceres e de outras 
institui96es semelhantes, decidiu-se pela manuten~o do sistema 
tradicional de tratamento individualizado para o culpado, sem o 
isolar da comunidade. Atualmente, a Comissao Conjunta sobre 
o Código Penal da Groelandia, formada de igual número de 
membros groelandeses e dinamarqueses, está revendo o 
dito Código. 
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Outro aspecto importante da terminologia da Convenc;ao está no 
Parágrafo 2º do Artigo 1° que diz: "A consciencia de sua identidade 
indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental 
para definir os grupos aos quais se aplicam as disposi96es da 
Convenc;ao". Nao diz que é o único critério, mas deve ser seriamente 
considerado quando se trata de especificar o grupo social ao qual se 
aplica a dita Convenc;ao. A cada país compete decidir a quais grupos 
se aplica esta Convenc;ao, com base nos já mencionados critérios 
objetivos e subjetivos, sempre em consulta com os interessados. 

É importante ressaltar que a Conven<;ao nao define quem sao 
pavos indígenas e tribais, mas oferece elementos para ajudar os 
governos a definir a quem se aplica a Conven9ao. Urna defini<;ao limitaria 
e privaria alguns desses pavos dos direitos outorgados por esta 
Conven<;ao. Recentemente, em novembro de 1995, na primeira reuniao 
do Grupo de Trabalho da Comissao de Direitos Humanos das Na96es 
Unidas para o projeto de Declarac;ao dos Direitos das Popula96es 
Indígenas , em Genebra , muitos representantes indígenas 
argumentaram que a ado<;ao de urna defini<;ao de quem sao indígenas 
negaría aes ditos pavos o direito exclusivo de determinar sua pertinencia 
a um determinado grupo, sua identidade e status, negando, desse 
modo, seu direito a autodeterminac;ao. Urna defini<;ao, para esses pavos, 
é urna questao de auto-identificac;ao e de aceita<;ao pela comunidade 
indígena a que pertencem. 

Pergunta: Por que o termo "povos"? 

Significa que aqueles aos quais se refere a Conven~ao tem 
direito a autodetermina~ao? 

Durante tres anos, a OIT trabalhou para a ado9ao da Convenc;ao, 
discutindo se na nova Conven<;ao mudaría por "pavos" o termo 
"popula9ao" utilizado na Conven9ao nº 107. A decisao de usar o termo 
"pavos" resultou de longas discussoes e consultas dentro e fora das 
reunióes. Acordou-se finalmente que o termo correto seria o de "pavos", 
já que este reconhece a existencia de sociedades organizadas com 
identidade própria, em vez de simples agrupamentos de indivíduos que 
compartem algumas características raciais ou culturais. Depois de muita 
discussao, ficou também decidido que: "O uso do termo "pavos" nesta 
Conven<;ao nao deverá ser interpretado como tendo qualquer implicac;ao 
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com o que se refira a direitos que possam ser atribuídos ao dita termo 
no direito internacional" (Parágrafo 3 do Artigo 1 º). A introdu9ao desse 
parágrafo atendía , em parte , a expressa preocupa9ao de vários 
governos de que o uso do termo "povos" implicasse, nesse contexto, o 
reconhecimento, no ambito do direito internacional, de que os povos 
indígenas e tribais possam separar-se dos países em que habitam. 
Concluiu-se que nao competía a OIT decidir sobre como esse termo 
devia ser interpretado no direito internacional. Ficou claro, porém, que 
a Conven<;ao nº 169 nao impoe nenhuma limita9ao ao direito a 
autodeterminac;ao dos referidos povos e tampouco se pronuncia a 
favor ou contra esse direito. 

Em outras palavras, nao há na Conven<;ao nº 169 nenhuma 
disposi<;ao incompatível com qualquer instrumento jurídico internacional 
que possa definir ou estabelecer o direito dos pavos indígenas e tribais 
a autodetermina9ao. 

Pergunta: Há disposi~oes na Conven~ao que possam definir 
sua política fundamental? 

Sim, os artigas 6° e 7° sao primordiais para definir como deve ser 
aplicada a Convenc;ao. O Artigo 6° requer que os governos criem meios 
que permitam aos povos interessados participar da tomada de decisoes 
em todos os níveis no ambito de instituic;oes legislativas e de órgaos 
administrativos. Exige também que os povos indígenas e tribais sejam 
consultados mediante procedimentos adequados e por meio de suas 
institui<;óes representativas, quando se trata de medidas legislativas 
ou administrativas susceptíveis de afetá-los diretamente. As consultas 
levadas a cabo na aplicac;ao desta Conven9ao deverao ser feitas de 
boa-fé e de urna maneira adequada as circunstancias, com vistas a 
conclusao de um acorde ou a aquiescencia as medidas propostas. A 
consulta aos pavos· indígenas e tribais é também obrigatória nos 
seguintes casos: 

· antes de empreender qualquer atividade de explora<;ao ou de 
explotac;ao de minérios e/ou outros recursos naturais que se encontrem 
nas terras dos ditas pavos (ver p. 19, 20 e 21 ); 

· toda vez que for necessário remover comunidades indígenas e 
tribais de suas terras tradicionais para outro lugar (ver p. 21 e 22); 

· antes de projetar e executar programas de formac;ao profissional 
para os referidos pavos (ver p. 23). 
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o Artigo 7º é a outra disposic;ao fu!"dam~nt.al da Co~~enc;ao. 
Nele se afirma que os pavos interessados tem o dire1to de decidir sobre 
suas pró~rias prioridades no que tange a~ process~ ~e 
desenvolvimento, e de gerir, na medida do poss1vel, seu proprio 
desenvolvimento económico, social e cultural. Com relac;ao a planos e 
programas de desenvolvimento que os afetem diretam_ente, os p~vos 
indígenas e tribais deverao participar de sua .formula9ao, e:xe~u9ao e 
avalia9ao. Ademais, planos de desenvol.v1ment? ~conom1co. qu.e 
envolvam as áreas ocupadas pelas comunidades 1nd1genas e tnba1s 
deverao ser concebidos com vista, entre outras coisas, a melhoria das 
condi96es de vida , as oportunidades de emprego e as conqu~sta~, e_m 
matéria de educa9ao, das referidas comunidades. A Conven9ao d1spoe 
também que os governos deverao executar, se conveniente ~ em 
coopera9ao com os povos indígenas e tribais, estudos que avahem o 
possível impacto, sobre os ditos povo$, dos programas e planos de 
desenvolvimento de execu9ao prevista nas áreas por eles ocupadas. 
A coopera9ao dos povos indígenas e tribais deve ~er tamb~m 
considerada na concep9ao, opera9ao e avalia9ao dos serv19os de saude 
e de educa9ao (ver p. 24) , inclusive nos programas de forma9ao 
profissional que os beneficiem (ver p. 23, 24 e 25). 

Pergunta: O Artigo 7º implica que os povos indígenas e tribais tem 
o direito de vetar as políticas de desenvolvimento? 

Nao, nenhum segmento da popul~9ao nacional de q~alquer que 
seja o país tem o direito de vetar políticas de desenvolv1ment_? que 
afetem todo o país. Durante as discussoes para a ado9ao. da 
Conven9ao, alguns representantes in~ígenas afirmavam .. q~e 1s!o 
permitiria aos governos fazer o que qu1sessem. A Conferencia nao 
c:ntendeu desta maneira o conteúdo deste artigo da Conven9ao. 

o Artigo 7º exige que os governos promovam verdadeiras 
consultas nas quais os povos indígenas e tribais tenham o direito de 
manifestar seu ponto de vista e de influir no processo de tomada 
de decisoes. lsto significa que os governos tem a obriga9ao de criar 
as condi96es que permitam a esses povos contribuírem ativa e 
eficazmente para o processo de desenvolvimento. Em alguns casos, 
isto pode ser traduzido em a96es de ajuda aos referidos pavos para 
adquirir o conhecimento e as capacidades necessários para 
compreender as op96es existentes de desenvolvimento e tomar as 
decisoes pertinentes. 
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Pergunta: O que significa que as consultas devem ser feitas de 
"boa-fé" e por meio de "procedimentos adequados"? 

lsto significa que, ao consultá-los, os governos devem lhes 
proporcionar informa9ao adequada . e ,completa. q~e p~ssa. ser 
plenamente compreendida pelos povos 1nd1genas e tnba1s. Alem d1sso, 
os governos nao podem consultar a quem quer que se declare 
representante da(s) comunidade(s) afetada(s). As consultas devem ser 
empreendidas com organiza96es/institui96es genuinamente 
representativas, habilitadas a tomar decisoes ou falar em nome das 
comunidades interessadas. Os governos, antes de iniciar as consultas, 
devem, por conseguinte, identificar as organiza96es/institui96es com 
as quais pretendem tratar e verificar se preenchem todos os requisitos. 
Enfim, a Conven9ao estabelece claramente quando as consultas sao 
obrigatórias (ver p. 8). 

Quadro nº 3 

Autogoverno, participa~ao e consulta 

BOLÍVIA 
Em 20 de abril de 1994, foi promulgada a Lei de Participa~ao 
Popular. O Artigo 3° especifica que as Organiza~oes 
Territoriais de Base (OTB) sao sujeitos de participa9ao popular. 
As OTB incluem, entre outros, pov0s indígenas organizados de 
acordo com seus costumes e tradi96es. Por for9a desta lei, os 
povos indígenas ou suas autoridades podem exercer fun96es 
de administra9ao pública. Por outro lado, a Secretaria Nacional 
de Assuntos Étnicos de Genero e de Gera96es e a Conferencia 
de Pavos Indígenas do Oriente da Bolívia (CIDOB) firmaram , 
em 18 de abril de 1994, um convenio de coordena~ao por 
meio do qual a dita Secretaria se compromete a consultar o 
Conselho Consultivo dos Povos Indígenas, composto por 
um representante de cada grupo étnico, sobre qualquer plano 
de a9ao, projeto ou programa nessas regioes. 

COLOMBIA 
A Constitui9ao garante a representa9ao indígena no Congresso. 

31 



O Artigo 171 da Constituiyao estipula a eleic;ao de dois senadores 
indígenas eleitos em determinada circunscric;ao nacional por 
comunidades indígenas. Só podem ser candidatos a essas 
representac;oes pessoas que antes ocuparam cargo de 
autoridade em suas comunidades ou foram líderes de alguma 
organizac;ao indígena. 

NORUEGA 
Em 1987, o Parlamento noruegues (Storting) resolveu criar 
um órgao nacional representativo dos samis, o Sameting ou 
Parlamento Sami, composto de vinte e nove representantes 
eleitos numa eleic;ao geral nos treze distritos que abrangem todo 
o país. O Sameting foi eleito pela primeira vez em 1989. Todas 
as pessoas maiores de 18 anos que se consideram sami e cujos 
pais ou avós falam sami como língua materna tem direito de 
participar nas eleic;oes parlamentares samis. Os individuos se 
inscrevem no registro eleitoral de acordo com esses requisitos. 
As tarefas do Sameting sao definidas numa leí especial relativa 
ao Sameting e em outros regulamentos samis. Na leí se diz, 
por exemplo, que a área de competencia do Sameting abrange 
todas as questoes que, na opiniao da Assembléia, dizem 
especialmente respeito ao povo sami. Por iniciativa própria, o 
Sameting pode tratar de assuntos e fazer declarac;c5es sobre 
qualquer questao em sua área de competencia. Por iniciativa 
própria pod.e pór questc5es as autoridades públicas e a instituic;c5es 
privadas. O Sameting dá énfase especial as indústrias básicas 
dos samis, como a criac;ao de rena e a pesca. Até entao, o 
Sameting tinha sido apenas autoridade consultiva, mas agora 
administra diretamente a maioria das medidas que foram 
tomadas nos últimos dez ou quinze anos para promover a cultura 
sami. O Sameting é um órgao de supervisao, tanto em nivel 
formal como em nivel político, que vela pelo cumprimento das 
disposic;c5es administrativas relativas aos samis. 
Antes de o submeter a considerac;ao da Comissao de Peritos 
em Aplicac;ao de Convenc;c5es e de Recomendac;oes da OIT, o 
Governo da Noruega enviou ao Parlamento sami, para 
receber seus comentários, seu último Relatório sobre a 
aplica~ao da Conven~ao nº 169. Esses comentários sao parte 
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integrante do Relatório do Governo, nos termos de um acordo 
entre o Governo da Noruega e o Parlamento sami. Esta 
cooperac;ao foi estabelecida como um processo permanente 
de consulta, a fim de assegurar a incorpora~ao das opinioes 
do Parlamento sami no Relatório sobre a Convenc;ao nº 169. O 
Parlamento sami manifestou sua vontade de manter um diálogo 
informal coma Comissao de Peritos da OIT, juntamente com 
o Governo da Noruega, para facilitar a aplicac;ao da Convenc;ao. 
O Governo declarou que partilhava o desejo de facilitar assim a 
aplicac;ao do dito instrumento, convicto de que a coopera~ao 
aberta entre os governos e os representantes das organizac;c5es 
indígenas pode contribuir efetivamente para a promo~ao 
internacional dos direitos e das culturas dos pavos indígenas 
e, portante, o Governo apoia inteiramente as sugestoes de 
propiciar um diálogo suplementar. 
Foi criado, na Noruega, o Fundo Sami de Desenvolvimento (SDF) 
por decisao parlamentar de 24 de outubro de 197 4. Desde 1989, 
o Parlamento sami e seu órgao subsidiário, o Conselho de 
Comércio Sami, administram diretamente o dito Fundo. O SDF 
dá subsídios aos duodji (artesanatos samis) e aos trabalhos de 
publicac;ao sami e administra bolsas de estudo para juventude 
sami. Nao só os samis se beneficiam desses fundos; 
independentemente do aspecto étnico, pessoas de certas áreas 
podem solicitar bolsas de estudo ao SDF. Cerca de 38 por cento 
dos projetos que receberam apoio do Fundo Sami de 
Desenvolvimento estavam relacionados com indústrias primárias 
como a agricultura (23 por cento) e a pesca (12 por cento). Cerca 
de 56 por cento da disponibilidade total sao utilizados para 
financiar as tradicionais indústrias samis, inclusive ajuda aos 
projetos de artesanato sami. As áreas de atuac;ao do Fundo sao 
os distritos habitados em sua maioria pelos samis. Este apoio, 
embora justificado por motivos étnicos, é dado também por 
razoes práticas e políticas sem discriminac;oes de ordem étnica. 

DINAMARCA 
De acorde com a Lei de Autonomia da Groelan dia, de 1978, 
a Autoridade Autónoma da Groelandia é constituida de urna 
Assembléia eleita pelo pavo da Groelandia, o Landsting, e de 
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um Executivo, o Landsstyre, que é eleito pelo Landsting. A 
Assembléia tem fun~oes legislativas sobre qualquer matéria, 
salvo as relacionadas com a Constitui~io, política exterior, 
defesa, sistema judicial e monetário, matérias que continuam 
ainda sob a responsabilidade do reino da Dinamarca. 

' 

Pergunta: Que tipo de direitos preve a Convencio? 

A Convenc;ao represer\ta um passo a mais nos esforc;os 
despendidos pela OIT em favor dos grupos mais desfavoreci~os ~ 
dentro de seu enfoque global dos direitos humanos com vista a 
igualdade de oportunidades e de tratamento. É preciso urna ac;ao 
especial para garantir condic;oes de igualdade "'~ gru~os. que se 
encontram em situac;ao de desvantagem, como os pavos 1nd1genas e 
tribais, mulheres e crianc;as trabalhadoras. A ac;ao positiva, que se 
reconhece nesse tipo de trata mento especial, nao envolve 
necessariamente urna discriminac;ao positiva, mas inclui também ac;oes 
para superar o tratamento discriminatório a que os ditos .grup~s 
estiveram sujeitos no passado. Além dos direitos humanos un1versa1s 
que se reconhecem a cada cidadao, a C?n~enc;ao pre~e .dire~tos qu~ 
só se aplicam aos povos indígenas e tnba1s. Estes d1re1tos '.nc~uem. 
direitos coletivos de propriedade e posse de suas terras; o dire1to de 
conservar seu idioma e instituic;oes; o direito, em certas circunstancias, 
de resolver conflitos internos de acorde com seu direito consuetudinário. 
O reconhecimento de direitos especiais aos povos indígenas nao deve 
ser considerado como forma de discriminac;ao com relac;ao aos cidadaos 
nao-indígenas, mas como um reconhecimento do aspecto distintivo de 
suas características, necessidades e aspirac;6es. 

A Convenc;ao estabelece, no Artigo 8,3), que os povos indígenas 
devem exercer os mesmos direitos que os demais cidadaos do país e 
assumir as obrigac;oes correspondentes. Na prática, porém, esses 
direitos, em geral, lhes sao negados. lsto se deve, na maior pa~e .das 
vezes, ao fato de os referidos povos nao conhecerem nem seus dire1tos, 
conforme a legislac;ao nacional! nem os procedimentos a utilizar p~ra 
fazer valer suas reivindicac;oes. E comum serem condenados por delitos 
que eles desconhecem. Os membros das comunidades indíg~nas_ e 
tribais e a maioria dos juizes, em geral, tém dificuldades de comun1cac;ao 
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e de compreensao mútuas, por nao falarem urna língua comum e pelo 
fato de delitos definidos na legislac;ao nacional nao coincidirem com os 
previstos no direito consuetudinário. Para remediar essa .sit~ac;ao, a 
Convenc;ao dispoe, nos Artigos 8,2) e 9, 1 ), que os pavos 1nd1genas e 
tribais tem o direito de manter seus costumes e instituic;oes próprias, 
inclusive os métodos a que recorrem tradicionalmente para reprimir os 
delitos cometidos por seus membros, desde que compatíveis como 
sistema jurídico nacional e comos direitos humanos internacionalmente 
reconhecidos. Possíveis conflitos decorrentes da aplicac;ao dessas 
disposic;oes deverao ser resolvidos por meio de procedimentos 
estabelecidos ad hoc. Exige-se também que os governos, ao aplicar 
as leis e regulamentos nacionais e impar sanc;oes penais, levem na 
devida conta as características sociais, económicas e culturais dos 
pavos indígenas e tribais. Estes povos, segundo o Artigo 12, deverao 
ter a faculdade de iniciar processos legais para assegurar a protec;ao 
de seus direitos e medidas deverao ser tomadas para qtJe possam 
compreender e serem compreendidos nesses processos. Para este 
fim, os governos deverao adatar servic;os de interpretac;ao ou outros 
meios efetivos. 

Outra disposic;ao fundamental da Convenc;ao está no Artigo 11, 
no qual se proíbe que sejam impostas a membros dos povos indígenas 
e tribais servic;os pessoais obrigatórios, remunerados ou nao, exceto 
nos casos previstos pela lei para todos os cidadaos. Este artigo visa 
prevenir e pl:-Jnir toda forma de trabalho obrigatório ou forc;ado a que os 
referidos pavos frequentemente estao sujeitos, em consequencia, 
sobretudo, da perda de suas terras e de recursos naturais e da falta de 
adequadas alternativas de sobrevivéncia. 

Secao 2 .. Disposicoes da Convencao em Temas Específicos 

Esta sec;ao contém vinte artigas substantivos que compreendem 
urna ampla gama de temas tais como terra, educac;ao, emprego, etc. 
Por razoes práticas foram agrupados em sete subtítulos. Convém 
observar que os artigas específicos nao devem ser considerados 
isoladamente', mas relacionados uns com outros. A análise de cada 
artigo deve ser feíta particularmente a luz do que disp6em os artigos 
6° e 7° da Convenc;ao, aos quais já nos referimos. 
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Participa~ao, gerenciamento conjunto e autogoverno 

Afirma a Convenc;ao que os povos indígenas e tribais deveriam 
ter o maior controle possível de sua vida e futuro e que os governos 
deverao proporcionar os meios e recursos necessários para estes fins. 
lsto pode ser feito de várias formas. Como já foi dita, os referidos pavos 
deverao participar nos processos de tomada de decisoes e ter a 
possibil idade de se auto-identificar a si próprios como parte dos povos 
indígenas ou tribais. Na Convenc;ao há também disposi9oes que lhes 
reconhecem a responsabilidade e o direito de executar os programas 
que os afetem, por exemplo, os servic;os de saúde (Artigo 25) (ver p. 
24). 

Quadro nº 4 

, 

MEXICO: forjando um novo pacto social 

Em janeiro de 1996, depois de dois anos de conflito no Estado 
de Chiapas e de fracassadas tentativas de negociar um acordo de 
paz, o Governo federal do México e o Exército Zapatista de Liberta9ao 
Nacional (EZLN) se reuniram em San Andrés, em Chiapas, para 
discutir a questao dos direitos indígenas e a cultura. Nesse encentro, 
foram feitos importantes pronunciamentos conjuntos e elaborados 
outros documentos que deveriam ser submetidos as autoridades 
nacionais competentes. Esses documentos propoem reformas de 
envergadura no ambito normativo dos diferentes níveis de governo, 
que se consideram essenciais para o estabelecimento de urna nova 
ordem social. Estas reformas tém muito em comum como previsto 
pela Convenc;ao nº 169, ratificada pelo México. 

O Pronunciamento Conjunto enuncia os princípios básicos 
e os elementos necessários para um esforc;o de unidade nacional 
que conduza a um novo pacto social entre o Estado, os povos 
indígenas e a sociedade civil . Afirma-se a necessidade de criar 
novas relac;oes sociais, económicas, políticas e culturais para eliminar 
a discriminac;ao, a pobreza e a exclusao que afligem os povos 
indígenas do México e, desse modo, permitir que o país melhore 
suas próprias oportunidades de progresso económico e social. Os 
principios em que o referido pacto deveria fundar-se sao: i) respeito 
a diversidade dos povos indígenas; ii) conservacao dos recursos 
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naturais dos territórios que ocupam ou utilizam de alguma forma; iii) 
integridade e transparencia por meio de urna maior participa9ao dos 
povos indígenas na tomada de decis6es e no controle dos gastos 
públ icos; iv) participac;ao dos povos indígenas em seu próprio 
desenvolvimento mediante projetos e planos administrados 
conjuntamente e v) autonomia dos povos indígenas e sua "livre 
determinac;ao" no ambito do Estado. 

As propostas conjuntas do Governo Federal e do EZLN 
sugerem emendas e aditamentos as constitui96es do País e do 
Estado de Chiapas , assim como as leis delas decorrentes, para 
refletirem plenamente os principios acima enunciados. As reformas 
pro postas apontam, entre outras coisas, para o reconhecimento dos 
procedimentos de eleic;ao; para a garantía de acesso dos povos 
indígenas a justic;a e para o reconhecimento dos procedimentos e 
do direito consuetudinário por meio dos quais os membros das 
comunidades indígenas resolvem os conflitos que possam surgir 
entre eles. Outro objetivo das referidas propostas de reforma é 
reforc;ar a base económica dos pavos indígenas, por meio de 
estratégias e planos, projetados e executados com sua colaborac;ao, 
que aproveitem suas capacidades e conhecimento, satisfac;am suas 
necessidades, aumentem o valor agregado de seus recursos e 
melhorem a qualidade e a quantidade da infra-estrutura e dos 
servic;os sociais disponíveis em ambito local. Considera-se ainda 
como assuntos de máxima urgencia a seguranc;a da posse da terra 
e a protec;ao efetiva da integridade dos territórios indígenas, tal como 
dispoe o Artigo 13,2) da Convenc;ao nº 169 da OIT. As comunidades 
indígenas deve ser dispensado tratamento preferencial com relac;ao 
a outros grupos sociais, em matéria de explotac;ao dos recursos 
naturais de suas terras . Além disso, deve ser assegurada urna 
adequada participac;ao tanto das mulheres como dos homens 
indígenas no Governo e nas instancias de representac;ao política 
em ambitos nacional , estadual e local. 

Propoe-se também a revisao da lei municipal para permitir a 
criac;ao de municipios indígenas, nos quais a populac;ao indígena é 
majoritária, e assegurar urna adequada representac;ao dos indígenas 
nos municípios onde forem minoritários. Os trabalhadores rurais que 
migram para fara do país ou dentro do país devem contar com a 
efetiva protec;ao de seus direitos trabalhistas. Dada sua 
vulnerabi lidade, os programas e planos sociais devem dispensar a ' 
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mulher e a crianc;a atenc;ao prioritária. 
Os" acordes e propostas conjuntos dos Governos federal e 

estadual e do EZLN preveem as seguintes providencias: i) criac;ao 
de comissao para a reforma municipal e a reorganizac;ao em 
Chiapas; ii) designac;ao de um inspetor geral responsável pelos 
assuntos indígenas na Comissao Nacional de Direitos Humanos; 
iii) criac;ao de urna defensoria indígena e iv) de comissao agrária 
para resolver os conflitos no campo. Propoem, além disso, modificar 
as sanc;oes estabelecidas pela lei atual em matéria de delitos sexuais, 
reconhecer na Constituic;ao os direitos específicos das mulheres 
indígenas, assim como seus direitos como trabalhadoras, entre 
outros. Sobre o acesso dos povos indígenas aos meios de 
comunicac;ao, propoe-se a transferencia das dezessetes rádios 
pertencentes ao 1 nstituto Nacional 1 ndigenista (1N1) para as 
comunidades indígenas nas respectivas regioes. Recomenda-se 
também a criac;ao de institutos indígenas que estudem, divulguem 
e desenvolvam as línguas indígenas, e a revisao de livros escolares 
para crianc;as nao-indígenas com vista a refletir o pluralismo cultural 
do País; que se prevejam, além disso, as oportunidades de se 
praticar a medicina tradicional sem prejuízo da responsabilidade 
do Estado de oferecer adequados servic;os de saúde nos ambitos 
nacional, estadual e local. Finalmente, dispoe-se que os povos 
indígenas de Chiapas, em coordenac;ao comos governos federal e 
estadual , revejam as instituic;oes que atualmente se ocupam "de 
vários aspectos de suas vidas e formulem recomendac;oes para sua 
reestrutu rac;ao. 

Os acordos dos governos federal e estadual com relayao a 
Chiapas e o EZLN apontam os artigos que comportariam 
modificac;oes na constituic;ao de Chiapas e nas leis secundárias que 
dela derivem, como os códigos Civil e Penal, a Leido Poder Indicia! 
de Chiapas, o Código Eleitoral e a Lei Municipal. O caráter 
pluricultural do Estado de Chiapas deve ser também reconhecido, 
assim como a autonomia dos povos indígenas enquanto sociedades 
culturalmente diferentes, e sua capacidade de tomar decisoes sobre 
seus próprios assuntos no ambito do Estado. Estabelece-se também 
o direito das mulheres indígenas de participar, em igualdade de 
condic;oes com os homens indígenas, no governo e no 
desenvolvimento do Estado, e se criam mecanismos ad hoc para 
assegurar o gozo efetivo desse direito. 
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A Convenc;ao dispoe que os servic;os de saúde deverao ser 
~!anejados e administrados em cooperac;ao com os pavos 
1nteressados, levando em conta as condic;oes especiais assim como 
os métodos tradicionais de prevenc;ao, as práticas curativas e os 
m.edi~amentos tradicionais. lsto implica que os povos indígenas e 
triba1s devem ter papel de protagonista na maneira de se 
administrarem os servic;os de saúde e de higiene. 

Urna disposic;ao ainda mais significativa está no Artigo 27, com 
relac;ao a educac;ao. A Convenc;ao estipula que os governos deverao 
assegurar a formac;ao de membros desses povos e sua participac;ao 
na formulac;ao e execuc;ao de programas de educac;ao, com vista a 
lhes transferir progressivamente a responsabilidade da execuc;ao 
desses programas. lsto nao implica obviamente que os governos 
abandonem suas obrigac;oes, mas que as transferirao aos povos 
indígenas e tribais quando estiverem preparados para aceitar a 
responsabilidade e para as executar eficazmente. lsto significa ao 
mesmo tempo que os governos deverao dar apoio económico as 
ditas atividades. Como já se disse, os povos indígenas e tribais tem , 
em certas condic;oes, o direito de manter suas próprias normas 
insti~uic;oes e procedimentos para resolver os conflitos que possa~ 
surgir entre seus membros. 

Em outras áreas, os povos indígenas e tribais tem também um 
importante papel a desempenhar que reflete múltiplos elementos de 
sua autodeterminac;ao. O Parágrafo 3 do Artigo 7º impoe aos 
governos que, em cooperac;ao com os pavos interessados, 
promovam estudos para a avaliac;ao do impacto social , espiritual, 
cultural e ambiental que as atividades previstas de desenvolvimento 
possam ter sobre esses povos. É da responsabilidade dos governos 
estabe.lecer ~s ~ritérios, ~s ~ermos e as condic;oes em que as 
co~un1dades 1nd1genas e tnba1s poderao participar na avaliac;ao dos 
efe1tos desses programas de desenvolvimento sobre eles próprios. 
Ao estabelecer esses critérios e procedimentos, os governos devem 
se assegurar de que as comunidades tenham plena compreensao 
das consequencias desses programas de desenvolvimento em suas 
estratégias de vida, organizac;ao social e económica, suas rendas e 
oportunidades e perspectivas de emprego. 
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Direitos sobre as terras e os recursos naturais 
(Artigos 13, 14, 15, 17, 18 e 19) .. 

É sabido que os direitos sobre aterra sao fundamentais para garantir 
a continuidade de urna duradoura existencia dos pavos indígenas e tribais. 
Aterra e seus recursos naturais sao, com efeito, a fonte principal de sua 
sustenta<;ao económica, coesao social e cultural, e do bem-estar social 
de muitos desses povos. A Parte 11 da Convenc;ao (artigos 13 a 19) é 
dedicada a esse tema vital. Como já foi observado (ver p. 8), a oportunidade 
de se adatar o termo "povos" em vez de "popula96es" deu lugar a 
prolongadas discussoes dentro e tora da Comissao da CIT. Igualmente 
longo e agitado foi o debate sobre a Parte 11 da Conven<;ao ( artigos 13 ao 
19) que trata dos direitos dos povos indígenas e tribais sobre aterra e os 
recursos naturais que nela se encontrem. 

O Artigo 13 exige que os governos respeitem a especial importancia 
que para as culturas e valores espirituais desses povos se reveste a 
relac;ao com as terras ou territórios que ocupam, especialmente os 
aspectos coletivos dessa rela<;ao. A decisao de mantero termo '1erritórios", 
que já figurava na Conven<;ao nº 107, resulto u de um long~ processo de 
negociac;ao entre governos, empregadores e trabalhadores. Os 
empregadores e alguns governos argumentavam que o uso do termo 
"território" sem nenhum qualificativo seria, em muitos países, fonte de 
graves problemas de ordem legal e constitucional. Na constituic;áo de \ 
alguns países emprega-se, com efeito, esse termo para se referir ao 
território nacional em sua totalidade. Os membros trabalhadores, fazerido 
suas as posi96es dos representantes indígenas que assistiram as 
reunioes da Comissao, declararam que o emprego do termo "território" 
nao teria implica<;ao de qualquer natureza para a propriedade e a soberania 
nacional. Ao final , se decidiu optar por urna fórmula que pudesse ser 
aplicada a diferentes situa96es, sem reduzir as possibilidades de 
ratificac;ao da Conven9ao. Manteve-se, por conseguinte, o termo 
"territórios", que foi agregado ao termo "terra" e nao substituído por este. 

O reconhecimento de direitos especiais dos pavos indígenas e tribais 
sobre as terras tem por objeto lhes assegurar urna base estável para 
suas iniciativas económicas, sociais e culturais e sobrevivencia futura. 
Nao se trata de criar um estado dentro de um estado; a Conven<;ao, com 
efeito, está explícitamente voltada para a96es "no ambito do Estado no 
aual eles (os oovos indíaenas e tribais) vivem". 
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Quadro nº 5 

Direitos dos Povos Indígenas e Tribais sobre a Terra e seus 
Recursos Naturais 

BOLÍVIA 
O Governo reconhece os direitos dos pavos indígenas 
sobre recursos naturais de superfície nas terras por eles 
ocupadas e possuídas (por meio de decretos supremos da 
Presidencia relativos a territórios indígenas, e do Artigo 133 
da Lei Floresta! e do Artigo 171 da Constitui9ao de 1994). Os 
territórios atribuídos a diversos pavos indígenas do Chaco, 
Amazonia e Planqs orientais foram classificados, a pedido 
dos próprios indígenas, como "inalienáveis, indivisíveis, 
imprescritíveis e nio-embargáveis. Esta providencia foi 
tomada no contexto da Marcha pelo Território e a 
Dignidade, realizada por mais de mil indígenas desde Trinidad 
(Departamento do Beni) até La Paz, em 1990. Vários territórios 
indígenas sao de caráter multiétnico, abertos em termos de 
sua composi9ao Uá que podem ser habitados por diferentes 
grupos indígenas) e de acesso Uá que outros grupos podem 
usar seus recursos tradicionais embora ali nao residam) ; esta 
disposi9ao refere-se aos grupos que tradicionalmente tinham 
acesso a essas áreas. Os procedimentos de transmissio 
dos direitos sobre as terras, incluindo os modelos de uso 
de distribui9ao das terras entre as comunidades indígenas, 
dependem dos costumes e tradi~oes de cada comunidade. 
Em 1995, foi feito o censo indígena pela Secretaria Nacional 
de Assuntos Étnicos, de Genero e de Gera96es, juntamente 
com a Confedera9ao de Pavos Indígenas do Oriente Boliviano 
(CIDOB) e suas filiadas, com o apoio do Programa das Na96es 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e da Coopera9ao 
Técnica Sueca, para coletar informa96es precisas sobre a 
popula9ao indígena no Oriente, Chaco e Amazonia boliviana, 
inclusive dados sobre a extensao das terras tradicionalmente 
ocupadas. Além disso, está sendo efetuado um registro
piloto de terras nos territórios indígenas dos Sirionó e· 
Mataco, e nas terras habitadas pelos guaranís. A primeira 
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fase estipula urna auditoria jurídica de todas as propriedades 
privadas dentro dessas terras, a fim de verificar se estao 
legalmente ocupadas ou nao. A segunda fase consiste em 
demarcar as terras para definir suas áreas, situa9ao, limites, 
etc., para verificar se coincidem com os dados obtidos no 
projeto agrário . A terceira fase determinará se as terras 
medidas sao devolutas. No caso de suas terras terem sido 
ilegalmente transmitidas ou de nao cumprirem urna fun9ao 
social , serao transferidas para os povos indígenas da área. 
A Lei do Meio Ambiente, de 27 de abril de 1992, garante os 
di re i tos dos p ovos i n d í gen as de participar do uso, 
gerenciamento e manuten~ao dos recursos naturais 
renováveis localizados em suas terras. O Governo deve criar 
mecanismos e processos que permitam aos referidos povos 
exercer esses direitos. É obrigatória a realiza9ao de estudos 
de avalia~ao do impacto ambiental antes de se executar 
qualquer projeto que possa afetar direta ou indiretamente as 
comunidades indígenas. 
O Decreto Supremo nº 23107, de 9 de abril de 1992, criou 
a Guarda Florestal Indígena (GFI). Integrada exclusivamente 
por membros das comunidades indígenas, funciona sob a 
supervisao direta dessas comunidades. 
Sua principal tarefa é vigiar e proteger os territórios indígenas 
como propriedade comum, defender e preservar os recursos 
naturais dentro desses territórios, orientar e apoiar a 
conserva9ao e o uso sustentável dos recursos naturais por 
parte das comunidades e confiscar todos os recursos florestais 
extraídos ilegalmente, guardando os produtos e espécies 
confiscados. O decreto estabelece que 80 por cento dos 
recursos provenientes da venda dos bens confiscados e 
multas serao destinados as comunidades e o restante fica 
para os guardas florestais indígenas. As GFI age em nome 
do Estado e as credenciais sao outorgadas pelo Secretário 
de Assuntos Étnicos de Género e de Gera96es. 

COLÓMBIA 
A Constitui9ao da Colombia de 1991 foi a primeira no mundo 
a incluir o conceito de direitos territoriais para os indígenas 
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e a especificar a natureza dos direitos indígenas quanto a 
autogoverno e gerenciamento de seus recursos naturais. 
Os territórios indígenas sao reconhecidos como entidades 
territoriais indígenas, em igualdade de condi96es com os 
departamentos e os distritos (Artigo 286 da Constitui9ao). 
Além disso, os conselhos temporariamente responsáveis pelo 
gerenciamento dos territórios indígenas tém a obriga9ao de 
garantir o respeito as leis relativas ao uso da terra nesses 
territórios , salvaguardando a preserva9ao dos recursos 
naturais , promovendo o investimento público e assegurando 
que este se fa9a de conformidade com a lei. Na Colombia, os 
direitos de propriedade e de posse da terra sao reconhecidos 
nas reservas e áreas autónomas, das quais existem cerca 
de 250. O Artigo 286 da Constituic;ao trata das entidades 
territoriais, que terao seu próprio sistema administrativo e 
político, abrangendo distritos, municipalidades, províncias e 
territórios indígenas , como as reservas e áreas 
autónomas. A Lei Organica de Ordenamento Territorial, que 
regulará e demarcará as entidades territoriais, está em 
discussao (Artigo 329 da Constitui9ao) . 
Os artigas 63 e 329 da Constituic;ao afirmam que as áreas de 
prote9ao sao imprescritíveis, nao-embargáveis e 
inalienáveis. A criac;ao das áreas de prote~ao assegurou 
os direitos dos grupos nómades de utilizar terras que nao 
sao exclusivamente ocupadas por eles, mas as quais tiveram 
acesso para o desenvolvimento de suas atividades 
tradicionais de subsistencia . A explota9ao dos recursos 
renováveis, de acorde com o Código de Minas, é prioritária 
para as comunidades e habitantes da regiao onde se 
encontram. O Artigo 330 da Constituic;ao estipula que toda 
explota~ao dos recursos naturais em territórios indígenas 
deve ser feíta sem causar dano a integridade cultural, 
social e económica das comunidades indígenas e que o 
Governo deve assegurar a participa~ao dos representantes 
das comunidades na tomada de decis6es. 

MÉXICO 
Aterra em comum e a comunidade sao sistemas de posse 
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de terra que prevalecem entre os povos indígenas do México. 
A recente emenda do Artigo 27 da Constitui9áo permite a 
privatiza9áo das terras sob o regime de posse em comum e 
das comunidades, se as comunidades indígenas assim o 
decidirem e estabelece também a prote9áo da propriedade e 
integridade de suas terras. De acordo com a nova Lei agrária 
que regulamenta o Artigo 27 da Constitui9áo, só a assembléia 
geral da comunidade tem o poder de decidir se as terras em 
comum ou das comunidades devem ser transformadas em 
propriedade privada. Há cerca de duas mil comunidades 
indígenas legalmente reconhecidas , que controlam cerca de 
16 milh6es de tarefas de terra , que representam 
aproximadamente 8 por cento do território nacional. 

NORUEGA 
Com relac;ao ao meio ambiente , o Ministro da Cultura da 
Noruega recomendou ao Conselho Regional, responsável pela 
administrac;ao das terras da Coroa em Finnmark, pedir a 
opiniao do Parlamento sami antes de tomar qualquer decisao 
sobre projetos de uso da terra. Os distritos nos quais se 
desenvolve a criac;ao de rena tem prioridade legal de ser 
consultados , tém direito de ser compensados e , em caso de 
prejuízo económico, podem mover ac;ao na justic;a se 
consider·am um projeto inadmissível. 

A principal disposic;ao sobre os direitos da terra estao no Artigo 

14 da Convenc;ao nº 169. Esta disposi9ao imp6e que se deverá 

reconhecer aos povos indígenas e tribais o direito de 

propriedade e posse das terras que ocupam tradicionalmente. 

Analisemos atentamente esta cláusula que contém vários elementos: 

tala dos direitos de propriedade e de posse. lsto significa que os 

povos indígenas e tribais tém sempre direito a um título de 

propriedade sobre suas terras tradicionais? Nao necessariamente. 

A Convenc;ao tala de direitos no plural. Há muitos casos em que os 

pavos indígenas e tribais nao tem título de plena propriedade sobre 
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suas terras tradicionais. Na Conferencia Internacional do Trabalho 

foi longamente discutida a questáo e se chegou a conclusáo de que, 

em certas circunstancias , o direito de posse e uso da terra poderia 

preencher os requisitos previstos na Conven9áo desde que 

seriamente assegurada a continuidade desses direitos. Este pode 

ser 0 caso dos pavos indígenas e tribais isolados que vivem em 

reservas. Pode-se referir também a situac;oes em que se partilha o 

uso de certas terras, em cujo caso o direito de posse pode ser mais 

apropriado do que um título de propriedade. Finalmente, há muitas 

situac;oes em que os pavos indígenas e tribais tém direitos limitados 

de propriedade, nas quais nao podem exercer plenamente um direito 

de propriedade como o outorga um título. Este pode ser o caso em 

que as terras sao declaradas como inalienáveis. Em todo caso, 

convém esclarecer que esta disposi9ao náo foi concebida para 

reduzir tanto quanto possível o grau de direito desses pavos sobre 

a terra . Foi redigido para que se levasse em conta diferentes 

situac;oes e o fato de que nem todos os povos indígenas e tribais 

podem exercer plenamente seus direitos de propriedade. 

A segunda parte da mesma orac;áo refere-se as ter.ras que 

ocupam tradicionalmente. Durante as discussoes para a adoc;ao 

da Convenc;ao, foi várias vezes sugerido que se deveria dizer "que 

tem ocupado tradicionalmente", o que significa ria que a ocupac;ao 

teria que ser continua até o presente para fazer nascer os direitos. 

A terminologia adotada ("ocupam tradicionalmente") indica que dev~ 
haver alguma conexáo com o presente - como nos casos de recentes 

expuls6es das terras ou de perda de títulos . A dita frase deve ser 

analisada com relac;ao ao Parágrafo 3 do mesmo Artigo, o qual 

disp6e que deveráo ser criados procedimentos adequados para 

atender as reivindicac;oes de terras sem impor limites de tempo com 

relac;ao a data das referidas reivindicac;oes. Por outro lado, nao 

estabelece que aterra deva ser ocupada de urna maneira tradicional. 
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lsto condenaria os referidos pavos a urna forma de vida peculiar, 

em vez de lhes dar a oportunidade de mudar, se assim o desejarem, 
,,. 

conforme lhes parec;a mais conveniente. 

O Artigo 14 dispóe também que medidas adequadas deverao 

ser tomadas para salvaguardar os direitos dos pavos indígenas e 

tribais de utilizar as terras que nao sao necessariamente ocupadas 

por eles , mas as quais tradicionalmente tem tido acesso. O "uso" 

de terras que esses povos nao ocupam, mas as quais tem tido 

acesso para su as "atividades tradicionais e de subsistencia", foi 

reconhecido como um direito adicional e nao como urna 

alternativa do direito de propriedade. O propósito dessa 

disposic;ao era cobrir a situac;ao de muitos povos indígenas e tribais 

que tém exercido direitos de pastoreio, cac;a ou colheita em terras 

das quais nao tém título de propriedade. A Convenc;ao estabelece 

que, nos devidos casos , medidas devem ser tomadas para a 

salvaguarda desse direito. Apesar de a Convenc;ao nao especificar 

quando um caso deverá ser considerado como tal, a disposic;ao deve 

ser lida no contexto do Artigo 23 que estabelece o reconhecimento 

e fortalecimento das atividades tradicionais, inclusive a cac;a e o 

pastoreio. Em outras palavras, ao se desenvolverem essas terras, 

os povos indígenas e tribais nao perdem o direito de uso e os 

governos devem tomar as precauc;óes para o reconhecimento desses 

direitos. Além disso, O Artigo 14 dispoe que esses direitos de uso 

"deverao ser reconhecidos". lsto implica que a Convenc;ao exige 

que os governos reconhec;am que , havendo urna ocupac;ao 
/ 

tradicional, os povos indígenas e tribais tém efetivamente direitos 

sobre as terras em questao.'Dever-se-ia ainda determinar quais sao 

esses direitos e sobre quais terras seriam exercidos, mas desde já 

fica claro que esses direitos já existem. 

O Artigo 14 requer também que os governos tomem as medidas 

necessárias para identificar as terras que esses povos ocupam 
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tradicionalmente e garantir a efetiva protec;ao de seus direitos de 

propriedade e posse. Observe-se o uso do termo "efetiva" , quer dizer, 

deve ser urna protec;ao real e prática , nao só urna protec;ao legal, 

escrita . 
Finalmente , de acordo com o citado artigo da Convenc;ao, 

deverao ser criados procedimentos adequados no ambito do sistema 

jurídico nacional para atender as reivindicac;oes de terras dos povos 

interessados. Em muitos casos, esses pavos ainda poderao reclamar 

a posse de terras que antes possuíam. O governo deverá estabelecer 

os procedimentos a fim de atender as reclamac;oes, de modo que 

esses povos tenham a possibilidade real de reaver suas terras ou 

de receber urna indenizac;ao por sua perda. 

O Artigo 15 refere-se aos direitos desses povos aos recursos 

naturais existentes em suas terras. É urna disposic;ao muito delicada, 

redigida em termos nao muito precisos , para se adaptar as diversas 

situac;óes nacionais. Para comec;ar, dispoe no primeiro parágrafo 

que "os direitos dos povos interessados aos recursos naturais 

existentes em suas terras deverao ser especialmente protegidos. 

Esses direitos compreendem o direito desses povos de participarem 

na utilizac;ao, administrac;ao e conservac;ao desses recursos". 

Está claro que há um direito . Mas em que consiste 

específicamente esse direito é coisa a ser definida no contexto de 

cáda ordenamento jurídico nacional, no contexto dos direitos que 

tém esses povos sobre as terras e no contexto de sua capacidade 

de exercer esses direitos. No que tange ao controle dos recursos do 

subsolo, quer dizer, dos recursos petrolíferos e minerais, há dois 

sistemas jurídicos que regulam a matéria. O sistema anglo-saxao, 

segundo o qual a propriedade da terra envolve a propriedade dos 

recursos naturais que se encontram debaixo dela, e o sistema 

romano-hispanico que estabelece que a propriedade da terra nao 

outorga por si mesma nenhum direito sobre os recursos de subsolo, 
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já que estes pertencem ao Estado. Esta última situa9ao predomina 

na maioria dos países , especialmente nos países em .. 
desenvolvimento, e se aplicam tanto aos povos indígenas e tribais 

como aos demais cidadaos. 

O acesso aos recursos de subsolo implica ser proprietário ou 

arrendador da terra sob a qual se encontram os recursos. Esta 

situa9ao tem dado origem a sérios conflitos entre as comunidades 

indígenas ou tribais , que ocupavam as terras que tinham sido 

arrendadas ou vendidas a companhiás mineradoras ou petroleiras 

para atividades de prospec9ao e explota9ao, e as ditas companhias. 

Em alguns países, os povos indígenas e tribais nao podem, de fato, 

ser proprietários de terras ou nao tém o título de propriedade ou nao 

atribuem ao termo propriedade o mesmo sentido que lhe dá a 

sociedade dominante. Para evitar essas situa96es no futuro, os 

representantes indígenas que participaram das discussóes da OIT 

insistiram em que a única forma de proteger a superfície era 

garantindo o controle do subsolo. Muitos governos e empregadores 

se opuseram energicamente a essa pretensao. Mas, foi aceita a 

~~cessidade de acordar alguma prote9ao aos povos indígenas e 

tribais. 

Esta é a razao pela qual se incorporou o segundo parágrafo 

do Artigo 15. Este dispóe que, se os recursos de subsolo 

pertencem ao Estado, o Governo deverá consultar os povos 

interessados, antes de empreender qualquer programa de 

prospecc;ao e explotac;ao dos recursos, para determinar se serao 

prejudicados e até que ponto. Cabe ressaltar que a avaliac;ao do 

possível impacto de atividades de prospecc;ao e de explotac;ao dos 

ditos recursos deve ser feita antes de comec;ar as atividades em 

questao. O artigo continua afirmando que os povos interessados 

devem participar, sempre que possível, dos beneficios que resultem 

da explotac;ao dos recursos. Dispoe também que tém o direito de 
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receber urna compensa9ao equitativa por qualquer dano que possam 

sofrer em decorréncia dessas atividades. O que acontece, entao, 

se urna companhia obteve urna licenc;a ou concessao de minera9ao 

ou de explotac;ao de petróleo antes da ratificac;ao da Convenc;ao? 

Estas disposic;oes se aplicam também a esse tipo de situac;óes? A 

resposta é afirmativa. Basta que a Conven9ao entre em vigor num 

determinado país , para que o governo deva velar por que as 

comunidades indígenas interessadas sejam consultadas, de urna 

forma adequada e tempestiva, sobre o alcance e as implicac;óes 

das atividades em curso e futuras. 

Pergunta: O que significa a frase "sempre que possível" 

usada no Artigo 15? Quer dizer que é da exclusiva competencia 

dos governos decidir se os povos indígenas e tribais se 

beneficiem ou nao da explotac;ao dos recursos naturais situados 

em suas terras? 

Sim, quer dizer isto. Todavia, essa expressao deve ser 

considerada em consonancia com o Artigo 6° da Conven9ao, ao 

qual já nos referimos (ver p. 8). Nesse artigo se exige que haja 

consultas, participa9ao e que se adotem as medidas efetivas que 

permitam aos pavos interessados tomar parte ativa nas decisoes 

que os afetem. Deve ser também considerada com relac;ao ao Artigo 

7° que exige que se fac;a urna avaliac;ao do impacto social, espiritual, 

cultural e ambiental de qualquer atividade desenvolvida, garantindo 

assim que os pavos interessados tenham a oportunidade de participar 

nas decisoes com· relac;ao a disjuntiva de executá-la ou nao. Vale a 

pena lembrar que as disposic;oes da Conven9ao devem ser lidas no 

seu contexto global, pois os artigas nao se isolam uns dos outros. 
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Quadro nº 6 

Direitos dos Povos Indígenas e Tribais aos Recursos do 
Subsolo 

MÉXICO 
A propriedade dos minerais, dos recursos do subsolo e outros 
relativos a terra é do Estado. A prospec~ao ou explota~ao 
nas terras em comum ou comunidades está sujeita a 
autoriza~ao das ditas comunidades. 

NORUEGA 
Em geral , o conselho distrital, as respectivas municipalidades 
e o Parlamento sami sao consultados (ver Quadro nº 3) sobre 
a emissao de licen9as e permissoes relativas a minerais e a 
recursos do subsolo nos territórios samis. 

DINAMARCA 
A Lei de Autonomía estabelece que a popula~ao residente 
da Groelandia tem direitos fundamentais sobre os 
recursos naturais da Groelandia. Quanto aos recursos do 
subsolo , urna Comissao Conjunta , presidid.a por um 
groelandes e composta por um número igual de 
representantes do Governo Autónomo e do Governo da 
Dinamarca, decide sobre as atividades de explora9ao e de 
explota9ao. 
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Remo~oes, reassentamentos e compensa~ao (Artigo 16) 

Outro aspecto importante dos direitos dos povos indígenas e tribais 
sobre a terra é o relativo as remo96es e ao reassentamento desses 
povos. O Artigo 16 é urna das disposi96es-chave da Conven9ao, já 
que os povos de que nos ocupamos sao, muitas v~ze.s , for9a_do_s a 
abandonar suas terras porque nao lhes sao reconhec1dos seus dire1tos 
consuetudinários . Quando reassentados, a compensa9ao e as 
indeniza96es recebidas sao, em geral, insuficientes e inadequadas. O 
Artigo 16 estipula que "os povos interessados nao deverao ser 
removidos das terras que ocupam", estabelecendo dessa maneira o 
princípio geral para o restante da disposi9ao. Todavía, muitas vezes é 
preciso remover de suas terras grupos humanos, nao só indígenas ou 
tribais. O Parágrafo 2 dispoe que, quando necessário, como medida 
excepcional , o reassentamento só deverá ser feito com seu 
consentimento, dado livremente e com pleno conhecimento de 
causa. A Conven9ao nº 169, ao contrário da anterior, nao especifica 
os casos em que a remo9ao pode ser necessária, mas, em vez, 
estabelece principios e diretrizes que devem ser sempre seguidos no 
reassentamento de comunidades indígenas e tribais. Os governos 
devem, em primeiro lugar, obter o consentimento livre e esclarecido 
dos povos indígenas e tribais. Quando nao é possível obter esse 
consentimento das ditas comunidades, a Conven9ao estabelece que a 
remo~ao e o reassentamento deverao ter lugar ao término dos 
procedimentos estabelecidos pela legisla~ao nacional. Esses 
procedimentos incluem pesquisas públicas , nas quais os pavos 
envolvidos devem estar bem representados. É importante destacar que 
essas exigencias se aplicam também a situa9ao em que comunidades 
indígenas e tribais utilizam terras que vao ser atetadas pelas a96es de 
remo9ao e de reassentamento, embora nao as ocupem de urna maneira 
exclusiva, de conformidade com o Artigo 13,2) da Conven9ao. 

O Parágrafo 3 do Artigo 16 estabelece um principio muito 
importante. Dentro do possível, os povos tem o direito de voltar a 
suas terras tradicionais quando cessam as causas que motivaram a 
remo9ao e o reassentamento. É importante que essa situa9ao esteja 
prevista porque tem havido casos de povos indígenas e tribais serem 
reassentados por causa de urna emergencia, como desastre ecológico, 
guerra ou conflito armado e, com muita frequencia, cessada a causa, 
se virem privados de suas terras para sempre. Esta disposi9ao visa a 
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que esse fato nao aconteya. Além disso, especifica-se que no caso de 
nao poder esses povos retornar a suas terras, lhes devem ser 
oferecidas, .tanto quanto possível , terras no mínimo iguais as que 
perderam, em qualidade e estatuto jurídico, levando em conta que essas 
terras devam ser adequadas para atender a suas necessidades 
presentes e futuras. Pode dar-se o caso em que os pavos prefiram 
urna compensa9ao em dinheiro ou espécie; nesse caso, deverá ser 
respeitada sua decisao. 

Os artigas 17 e 18 se revestem de especial importancia por exigir 
que os governos estabele9am medidas dissuasivas com vistas a evitar 
que cidadaos nao-indígenas, aproveitando o desconhecimento das leis 
nacionais por parte dos povos indígenas e tribais, invadam suas terras 
sem prévia autoriza9ao. San96es adequadas devem ser adotadas por 
lei para os casos de intrusoes nao-autorizadas. Segundo o Artigo 
17, 1 devem ser respeitadas as modalidades por meio das quais 
os membros dos referidos povos costumam transmitir entre si os 
direitos sobre aterra. Toda vez que os governos considerem a ado9ao 
de medidas que afetem a capacidade dos ditos pavos de alienar ou 
transmitir seus direitos sobre suas terras fora de sua comunidade, devem 
consultá-los previamente. Este último princípio é vital , sobretudo diante 
do fato de muitos países em desenvolvimento estar emendando su as 
leis de terras e disposi96es constitucionais correlatas como parte 
integrante dos planos de moderniza9ao e de liberaliza9ao económicas. 
O principal objetivo dessas emendas é eliminar as restri96es introduzidas 
pelas leis de reforma agrária em matéria de propriedade, tamanho e 
uso das terras agrícolas, inclusive as terras que pertencem aos povos 
indígenas e tribais. Nesses casos, o governo, de conformidade com o 
Artigo 17, deve consultar os ditas pavos sobre o alcance e implica96es 
dessas emendas antes de proceder a sua aplica9ao. 

Contrata~ao e condi~oes de emprego (artigas 20 a 23) 
O Artigo 20 contém disposi96es sobre contrata9ao e condi96es 

de em~rego dos pavos indígenas e triba!s. Esses pavos sao, em geral, 
os ma1s vulneráveis em seus países. E comum trabalharem fara da 
economía formal ou podem ser trabalhadores rurais nao-srndicalizados 
e nao serem protegidos por nenhuma lei. Além disso, sao os 
trabalhadores ou trabalhadoras mais expostos a explora9ao por parte 
de contratantes inescrupulosos ou sao os trabalhadores migrantes que 
conseguem os trabalhos mais pesados e mais mal pagos. O Artigo 20 
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dispóe que os governos deverao adatar medidas especiais para 
assegurar efetiva prote~ao a esses povos em matéria de 
contrata~ao e condi~oes de emprego. Dispoe, ainda, que essas 
medidas sejam tomadas em coopera9ao com os pavos interessados, 
na medida em que nao estejam eficazmente protegidos pela legisla9ao 
aplicável aos trabalhadores em geral. Este artigo especifica áreas 
concretas nas quais devem ser tomadas medidas apropriadas, a saber, 
remunera9ao igual por trabalho de igual valor; assistencia médica e 
seguran9a e higiene no trabalho. Os pavos indígenas e tribais devem 
ter sempre o direito de se associarem e o direito de aderir aos sindicatos 
de trabalhadores e de participar de atividades sindicais. Deverao ser 
tomadas medidas especiais com rela9ao aos trabalhadores sazonais, 
eventuais e migrantes, quer na agricultura ou qualquer em outra 
atividade, Deverao ser protegidos os trabalhadores submetidos a 
condi96es perigosas de trabalho, especialmente por sua exposi9ao a 
agrotóxicos ou outras substancias tóxicas. Providencias devem ser 
tomadas para evitar que os trabalhadores indígenas ou tribais estejam 
sujeitos a sistemas coercitivos de contrata9ao, inclusive todas as formas 
de servidao por dividas. Este é um problema que afeta muitos milhoes 
de pessoas pertencentes a pavos indígenas ou tribais em todo o mundo. 
Finalmente, deve-se fazer que haja igualdade de oportunidade e de 
tratamento para homens e mulheres no emprego. Com rela9ao as 
trabalhadoras indígenas, este artigo contém urna disposi9ao, única no 
ambito internacional, com vista a protege-las contra assédio e abuso 
sexuais. 

Forma~ao profissional e atividades economicas tradicionais 
(artigas 21 a 23) 

Outro aspecto do trabalho e das condi96es de trabalho é a 
forma9ao profissional que recebem esses pavos. No Artigo 22 da 
Conven9ao é dita que medidas deverao ser tomadas para promover a 
participac;ao voluntária dos pavos indígenas e tribais em programas de 
formac;ao profissional de aplicac;§o nacional. Especifica-se também que, 
se os programas existentes nao atendem a suas necessidades 
especiais, os governos deverao oferecer, com a participac;§o dos povos 
indígenas e tribais, programas e meios especiais de forma9ao. Esses 
programas especiais de formac;ao deverao ser criados levando-se em 
canta o meio económico, as condic;oes sócio-culturais e as necessidades 
concretas dos pavos interessados e, tanto quanto possível, esses pavos 
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deveráo assumir as responsabilidades, a organiza9áo e a operac;áo 
desses programas, se assim o desejarem. Outro tema de importancia 
para esses povos é o tipo de atividades económicas que devem ser 
incentivadas e para as quais devem ser orientados os programas de 
formac;ao. Pode ser muito prejudicial a suas economias tradicionais e 
formas de vida se forem orientados para ocupac;óes que, na opiniao de 
pessoas de fora, seriam as melhores para eles. Daí porque o Artigo 23 
prevé que o artesanato, as indústrias rurais e as atividades tradicionais , 
relacionadas com a economia de subsistencia dos pavos interessados, 
como a cac;a, a pesca, a cac;a com armadilhas e a colheita, deverao 
ser reconhecidos como importantes fatores para a manutenc;ao de sua 
cultura, de sua auto-suficiencia e desenvolvimento. 

Quadro nº 7 

Direito do Trabalho e Iniciativas de Forma~ao Profissional 

COLÓMBIA 
Na Colombia, a Lei do Sistema de Previdencia Social Integral 
estabelece que as pessoas indígenas de 50 ou mais anos de 
idade, que residam em suas próprias comunidades, deverao 
receber um subsídio equivalente a 50º/o do salário mínimo 
vigente. 

MÉXICO 
Foram realizados cursos de capacitac;ao em direito do trabalho 
nas comunidades indígenas de onde vem expressivo contingente 
de trabalhadores migrantes, para os instruir em seus direitos 
trabalhistas. 

NORUEGA 
Em Tysford (Nordland) foi lan9ado um projeto cujo objetivo é 
outorgar aos participantes um Certificado de Trabalho Artesanal 
(duodji), para iniciar sua própria produc;ao nessa área. Nas 
institui96es públicas que estao sob a jurisdi<;ao da Lei de Idiomas, 
ganha especial importancia a necessidade de subsidiar o ensino 
da língua sami e de lhe dar prioridade. É um direito que tém os 
empregados dessas institui9óes, sejam ou nao samis, de acordo 
coma Lei Sami (Sami Act 2), Capítulo 3, sobre o idioma sami. 

54 

Educacao e meios de comunica~ao (Artigos 26 a 31) 

Os pavos indígenas e tribais enfrentam muitas vezes um duplo 
problema no ambito educativo: de um lado, nem sempre tém acesso 
as facilidades educativas como os demais cidadaos do mesmo país; 
de outro, quando o tém, suas tradic;óes e culturas próprias sao ignoradas 
ou mesmo depreciadas, o que fere sua dignidade e auto-estima. Os 
artigos 26 a 31 da Conven9ao estipulam que esses povos devem gozar 
da oportunidade de receber educa9ao em todos os níveis, pelo menos 
em igualdade de condic;oes com os demais membros da comunidade 
nacional. Os programas e servic;os de educac;áo devem ser adaptados 
de modo a atender a suas necessidades especiais, e deverao abranger 
sua história, seus conhecimentos e técnicas, seus sistemas de valores 
e suas demais aspira9óes sociais, económicas e culturais. 

O artigo 28 da Conven9ao nº 169 estabelece que, sempre que 
viável , as crianc;as dos povos interessados devem aprender a ler e a 
escrever em sua própria língua indígena ou na língua que mais 
comumente se fale no grupo a que perten9am. Quando isto nao for 
possível - quando só alguns poucos individuos falam a língua em 
questáo - medidas especiais serao tomadas, em consulta com os povos 
interessados, para encontrar urna soluc;ao conveniente. Providencias 
adequadas deverao ser tomadas para assegurar que os povos possam 
dominar a língua nacional ou urna das línguas oficiais do país. A 
educac;ao indígena deve ser bilíngue e bicultural. O Artigo 31 requer 
que os governos eduquem os cidadios nao-indígenas com o 
objetivo de torná-los tolerantes, compreensivos e respeitosos, por 
instrumentos educativos, como livros de história, que fac;am urna 
descric;ao imparcial do passado e dos valores dos ditos povos. 

Previdencia social e saúde (artigos 24 a 25) 
O Artigo 24 estabelece que os sistemas de previdéncia social, 

previstos para todos os cidadaos , devem ser estendidos 
progressivamente aos povos indígenas e tribais. Nos termos do Artigo 
25, é da responsabilidade dos governos assegurar aos ditos povos o 
"máximo nível possível de saúde física e mental". Para alcanc;ar esse 
objetivo, os servic;os de saúde devem ser apropriados, quer dizer, devem 
ser organizados em nível comunitário e levar em considerac;ao os 
métodos de prevenc;áo, práticas curativas e medicamentos tradicionais. 
Esta disposic;ao constitui um reconhecimento do valor da medicina 
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tradicional e da necessidade de preservá-la, de aprender com ela e, 
por fim, de ~ enriquecer. 

. 

O Artigo 25 preve também a participac;ao das comunidades 
ind_ígenas e tribais no planejamento e prestac;ao dos servic;os de saúde 
ou na assunc;ao de sua responsabilidade e de seu gerenciamento. Em 
ambos os casos, compete ao Estado proporcionar os meios necessários 
para esse fim . Em matéria de emprego e formac;ao, será dada 
preferencia ao pessoal de saúde da comunidade local. 

Quadro nº 8 
• 

Educa~io e Cultura 

BOLÍVIA 
A Reforma do Ensino, adotada em 1994, implicou a 
incorporac;ao de valores culturais a fim de se chegar a urna 
educac;ao pluricutural. Reconhece-se o direito dos pavos 
indígenas de participar do planejamento e da execuc;ao do 
sistema de ensino e de receber a educac;ao no seu próprio 
idioma. Com a participac;ao de várias organizac;oes indígenas 
do Oriente, Chaco e da Amazonia, está sendo elaborado um 
projeto, por meio do qual foi criado em Tumichucua (Riberalta, 
Departamento do Beni) um centro de forma~io para 
capacitar professores bilíngues e ministrar cursos de 
educac;ao vocacional. O povo guarani iniciou cutre .programa 
com o objetivo de preparar material educativo bilíngue para 
os tres primeiros anos escolares, e o currículo incorpora um 
mínimo de história e cultura próprias. ·Esse trabalho é realizado 
em coordenac;áo com a Assembléia do Povo Guarani, o 
Ministério da Educac;ao _e Cultura, o UNICEF e urna 
organizac;ao nao-governamental. 

COLÓMBIA 
O Artigo 1 O da Constituic;ao preve educa~io bilíngue nas 
comunidades indígenas. Oficializa-se o idioma desses povos 
em seus te.rritórios. Os estudantes indígenas enfrentam 
sérios problemas quando tentam ingressar numa universidade, 
tendo em vista suas limitac;oes financeiras. A Universidade 
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Nacional da Colombia (Bogotá) resolveu reservar 2% de suas 
vagas para candidatos indígenas que assumam o 
compromisso de voltar para suas comunidades após seus 
estudos. 

MÉXICO 
No México, foram preparados textos escolares para crianc;as 
indígenas em diversas línguas indígenas. Foi dado início a 
programas bilíngues e biculturais em nível de educac;áo 
primária, com a opc;ao de só se aplicarem programas em 
castelhano se assim .o preferir urna comunidade. Para resolver 
os problemas de falta de pessoal, foram criados programas 
de capacitac;ao, atualizac;ao e reciclagem de promotores 
quer dizer, de trabalhadores da comunidade que tem educac;a~ 
,secundária. Em 1991, cerca de 26 grupos indígenas 
diferentes, sornando aproximadamente 33. 000 crianc;as entre 
1 O e 14 anos de idade, se beneficiaram com os programas 
de .alfabetizac;ao , enquanto os dez grupos indígenas 
residentes nos estados mais pobres do país se beneficiaram 
com o Programa de Educac;ao Básico para Crianc;as 
Indígenas. 

NORUEGA 
A cultura sami é protegida por urna série de disposic;oes 
regulamentares. O idioma sami pode ser utilizado como língua 
administrativa em seis municipalidades com a maior 
concentrac;ao da populac;ao sami. Os tribunais sao abrigados 
a utilizar o sami durante o período de prevas e ao longo do 
processo. O idioma sami pode ser usado como língua de 
instru~io e também como disciplina no programa escolar. O 
Governo dá assistencia financeira (bolsas) aos estuantes 
samis e foi criada Universidade sami (Sami College). 
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Contatos e coopera~io atr1vés das fronteiras (Artigo 32) 

Há muitos casos em que os povos indígenas e tribais foram 
separados por fronteiras nacionais estabelecidas sem seu 
consentimento. Portante, a Convenc;ao estipula, em seu Artigo 32, 
que os governos deverao tomar as medidas apropria,das para fac!litar 
os contatos e a cooperac;ao entre esses povos atraves das fronte1ras. 
Para isto, pode ser necessária a realizac;ao de acordos e tratados entre 
os países, a fim de dar acesso especial aos povos interessad9~. Este 
artigo nao se limita a contatos entre pessoas da mesma etnia ou do 
mesmo grupo cultural. Deve ser também levado em canta que os ~ovos 
indígenas e tribais podem comunicar-se com pavos de outros paises a 
fim de criar vínculos de solidariedade internacional. 

Se~io 3. Disposi~oes Gerais 

o Artigo 33 da Convenc;ao dispoe que os governos deverao criar 
instancias ou outros mecanismos apropriados para administrar os 
programas que afetam esses pavos, assegurando-se de que contem 
com os recursos necessários para o completo desempenho de suas 
func;oes. Esses programas deverao, em cooperac;ao com os povos 
interessados, incluir planejamento, coordenac;ao, execuc;ao e avaliac;ao 
das medidas contempladas na Convenc;ao. Deverao também promover 
,medidas legislativas e de outra natureza, em cooperac;ao com os pavos 
interessados. 

Oisposiyao muito importante está no Artigo 34 que estipula que a 
Convenc;ao deverá ser aplicada de urna maneira flexível, levando 
em conta as condic;oes próprias de cada país. lsto nao implica que os 
governos possam aplicar a Convenc;ao de qualquer maneira. Mas 
apenas se leva em conta o fato de haver grandes diferenc;as na situac;áo 
dos pavos indígenas nas diversas partes do mundo. Por exemplo, os 
povos indígenas da América do Norte tem tido mais acesso aos sistemas 
de educac;ao do que os pavos da grande maioria de países do Sudeste 
asiático. Os povos indígenas da América do Norte tem acesso aos 
sistemas jurídicos e contam com medidas de protec;ao de urna forma 
que nao está ao alcance de muitos outros povos indígenas ou tribais 
do mundo. Na Asia e na África quase nao há convenc;óes ou tratados 
que levem em considerac;ao as raízes históricas dos pavos indígenas 
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e tribais. Daí a necessidade de diferentes medidas, tendo em vista a 
diversidade de países e culturas. 

Finalmente, o Artigo 35 dispoe que a aplicac;ao da Convenc;ao 
nao deverá reduzir direitos e vantagens garantidos aos povos 
interessados por outras convenc;oes e recomendac;oes, instrumentos 
internacionais, tratados ou leis nacionais, laudos, costumes ou acordes 
nacionais. lsto evita que os governos, sob o pretexto da ratificac;ao da 
Convenc;ao, reduzam a protec;ao dos direitos mais favoráveis 
reconhecidos a esses povos por outros instrumentos diferentes da 
Convenc;ao nº 169. Reconhece também que a ratificac;ao da Conven<;ao 
nao invalidará os tratados que os referidos pavos tenham anteriormente 
firmado com o Estado. 

Quadro nº 9 

Atividades através das fronteiras 

NORUEGA 
O Conselho Nórdico Sami, fundado em 1956, é o organismo 
mais importante de cooperac;ao sami através das fronteiras 
nacionais. Os samis residem na Finlandia, Noruega, Rússia e 
Suécia. O Conselho Nórdico Sami está empenhado, entre outras 
coisas, na realizac;ao de um programa de pesquisa sobre a 
educac;ao em nível superior/universitário, e está também 
elaborando a Convenc;ao sami. O objetivo dessa Convenc;ao é 
estender através das fronteiras o gerenciamento de assuntos 
relacionados com as comunidades samis, por exemplo, o uso 
do idioma, a cultura e as características nacionais. Além desse 
Conselho, o povo sami tem várias instituic;oes interregionais 
como o Instituto Nórdico Sami, criado desde 1973 (entidade 
dedicada a pesquisa sami), a Universidade Sami (aberta em 
1989), a Biblioteca Sami, em Korasjok, em 1961, o Centro de 
Artes Sami e vários museus. 

COOPERA<;AO ÁRTICA 

A Conferencia Circumpolar lnuit (ICC) é uma organizac;ao 
internacional que representa cerca de 115.000 inuits que vivem 
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nas regi6es árticas do Alasca, Canadá, Chukotka na Federa9áo 
Russa ~ na Groelandia. Fundada em 1977, propoe-se: i) 
fortalecer a unidade dos inuits da Regiáo; ii) promover seus 
direitos e interesses; iii) promover sua maior auto-suficiencia; 
iv) assegurar o desenvolvimento de suas culturas e v) 
desenvolver e promover políticas a longo prazo para a 
salvaguarda do meio ambiente ártico. 
Os governos do Canadá, da Dinamarca, Finlandia, Islandia, da 
Federa9áo Russa e dos Estados Unidos da América estáo 
negociando a cria9áo de um Conselho Ártico para a promo9áo 
de consultas e coopera9áo entre eles sobre temas ligados ao 
Ártico. A Conferencia Circumpolar lnuit, o Conselho Sami e 
a Associa~ao dos Povos Indígenas da Rússia participariam 
nos trabalhos do Conselho, na qualidade de observadores 
permanentes, com vista a assegurar que as delibe_ra9oes do 
Conselho reflitam suas aspira9oes e interesses. 

CONVENCAO Nº 169 E SUA APLICACAO: PROCEDIMENTOS DE 
CONTROLE E SUPERVISAO 

Pergunta: O que acontece quando um país que ratificou a 
Conven~ao nº 107 resolve ratificar a de nº 169 

A Conven9ao nº 169 reviu a Conven9áo nº 107. lsto implica que a 
Conven9áo nº 107 náo pode mais ser ratificada, mas continua em vigor 
nos estados que a ratificaram, mas ainda nao ratificaram a Conven9áo 
nº 169. Este é o caso, por exemplo, de Bangladesn, da India e do 
Equador, entre outros. Por outro lado, se um país que ratificou a 
Conven9ao nº 107 resolve ratificar a nova Conven9áo, cessa de ter 
vigencia a conven9ao anterior e só está obrigado a observar as 
obriga9oes que emanam da Conven9áo nº 169 e a informar sobre sua 
aplica9áo os órgáos de controle da OIT. Este é o caso do México, do 
Peru e da Bolívia, entre outros. 

Pergunta: Que países podem ratificar a Conven~ao? 

Todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento membros 
da OIT podem ratificá-la, inclusive os que náo tenham pavos indígenas 
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em sua populac;áo nacional. As ratificac;oes neste último caso sao urna 
d~m~n.strac;ao de solidariedade comos pavos indígenas e tribais. Os 
pnnc1p1os da _Conven9áo podem servir de guia e influir em sua política 
?e ~ooperaya.o ~ progra~as de desenvolvimento em apoio aos pavos 
1nd1genas e tn~a1s. Este e o caso da Bélgica que ratificou a Convenc;áo 
nº 107 ou o ~a A~stria.e dos Países Baixos cujas congressos aprovaram 
a Conven9ao n 169, resta saber se os governos váo comunicar ou 
náo a ratifica9áo a OIT. 

Pergunta: Como se supervisiona e se controla a aplica~io da 
Conven~ao? 

Qu~ndo um país ratifica a Conven9áo nº 169 ou qualquer outra 
conve~9ªC: da OIT, desencadeia-se o mecanismo de supervisáo da 
~rgan1z~9ao para ga~antir sua devida aplica9áo. Como organismo 
1nternac1onal, a OIT nao tem poder coercitivo; seus principios básicos 
para. o proce~so de supervisao sao o diálogo e a persuasáo. Estas 
medidas func1onam porqu~, ~a prática, sáo urna maneira de ajudar os 
governos a alcan9ar os objetivos que voluntariamente se propuseram 
com a ratifica9áo. 

O governo de um país envia, a OIT, a cada cinco anos ou antes 
se necessário, relatórios para informar sobre a aplicayáo da C~nven9áo: 
tan~o e~ termos legais com práticos. A Comissáo de Peritos em 
~pllca9ao de Conven96es e Recomenda96es, órgáo de peritos 
~ndependentes no campo jurídico e das ciencias sociais analisa a 
1nforma9ao rece?id~, tece comentários ou solicita mais info~at;óes ao 
govern~. A_ Com1ssao elabora um relatório anual sobre seus trabalhos. 
A Com1ssao de Normas da Conferencia Internacional do Trabalho 
(~nual) pode, em prosseguimento, convidar o governo a se apresentar 
d1ante dela para esclarecer o caso em questáo. O relatório da Comissáo 
da Conferencia faz urna detalhada exposi9áo de cada discussáo e toda 
questáo pendente é em seguida examinada pela Comissáo de Peritos. 
Em ger?I: o governo volta a considerar sua posi9áo a luz desses 
comenta nos. 

É comum a OIT ~ferecer assistencia técnica para ajudar a resolver 
o assunto. Se as me~1das adequ~das nao sáo tomadas, os órgáos de 
contr~le da OIT cont1nuam examinando o caso até que seja resolvido. 
Convem mencionar o sistema de "contatos di retos", que abre a 
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possibilidade de contatos entre um representante ~o Diretor~Geral da 
OIT e os governos que enfrentam dificuldades especificas que 1mpedem 
a ratificac;ao ou a aplica9ao das normas ratificadas. V~r~os estad?s ~em 
manifestado o desejo de primeiro melhorar suas cond1c;oes econom1cas 
e sociais para depois assumir as obriga96es implícitas nas ~o~m~s 
internacionais. Nesse caso, pode-se também contar coma ass1stenc1a 
técnica da OIT quando se considera a possibilidade de ratificar urna 
convenc;ao. Por esse motivo, estudos estáo sendo feítos com vistas a 
compatibilizar a situa9áo nacional comas convenc;oes. d~ ?IT, de modo 
a proporcionar aos governos e aos interlocutores soc1a1s ~nteressad~s 
argumentos sólidos para que se decidam sobre a oportun1dade ou nao 
de ratificar urna convenc;áo. 

Pergunta: Como adequar a legisla~ao nacional as disposi~oes da 
Conven~ao? 

Os governos devem decidir sobre como váo aplicar as disposic;oes 
da Convenc;áo, consultando os povos indígenas e tribais. lsto pode ser 
feito ou por meio de leis, processos práticos ou administrativos, 
convenc;oes coletivas ou por qualquer outro meio conveniente. 

Pergunta: O que acontece no caso de incompatibilidade da lei 
nacional com a Conven~ao? 

Nesse caso a lei nacional e a prática devem ser ajustadas. Convém 
lembrar que o Artigo 34 dispóe que a natureza e o alcance das medidas 
adotadas, para dar efeito a convenc;áo, deveráo ser aplicados com 
flexibilidade, levando em conta a variedade de situac;oes concretas 
nos países e mesmo em cada país. Nao há uma solu~ao única para 
os problemas dos povos indígenas e tribais do Brasil, do Canadá e da 
índia, da Rússia, das Filipinas ou de outros países. Cada caso merece 
urna soluc;áo flexível e adaptada a situac;áo nacional específica. 

Pergunta: Quais sao os procedimentos para a considera~ao de 
queixas que possam apresentar os indígenas? 

Os procedimentos de controle desenvolvidos pela OIT constituem 
talvez o mecanismo internacional mais efetivo e meticuloso para a 
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protec;ao dos direitos humanos. Dada a particular estrutura tripartite da 
Organizac;ao, estes procedimentos nao podem ser usados diretamente 
para queixas individuais, mas só por um governo, um sindicato ou urna 
associac;ao de empregadores. lsto significa que os indivíduos ou as 
organizac;oes indígenas ou tribais, a menos que se trate de associayóes 
de trabalhadores ou de empregadores, tem que encaminhar seus 
comentários ou queixas e reclamac;óes por meio de organizac;oes 
sindicais ou associac;óes de empregadores. 

Há, todavia, outras possibilidades de fazer chegar a informac;áo. 
o Formulário de Relatório da Convenc;áo nº 169 abre urna possibilidade, 
ao sugerir - nao exigir - que os governos consultem as organizac;oes 
indígenas do país ao preparar seus relatórios sobre a dita Convenc;ao. 
Se este mecanismo puder ser estabelecido de urna maneira permanente 
com relac;áo a aplicac;áo da Convenc;áo, de modo que os interessados 
participem diretamente do dita controle, criar-se-á urna proveitosa 
válvula de seguranc;a, o que evidentemente coincidiría de urna maneira 
plena com o enfoque participativo da OIT. 

Na Noruega, criou-se urna nova forma de aproveitar o mecanismo 
de supervisáo desenvolvido pela OIT. Há um Parlamento sami que 
gradualmente assumiu um papel preponderante no gerenciamento dos 
assuntos internos da autonomia do dito povo. Por sugestao do 
Formulário de Relatório da Convenc;áo nº 169, o Governo da Noruega 
comec;ou a enviar seus relatórios ao Parlamento sami para receber 
seus comentários que mais tarde sao transmitidos diretamente a OIT 
como parte integrante do Relatório. O Governo pediu também a OIT 
que estabelecesse um diálogo paralelo com o Parlamento, outorgando 
aos representantes do povo sami urna participa<;ao formal no processo 
de supervisáo de aplicac;áo da Convenc;áo (ver Quadro nº 3). Embora 
esse dispositivo nao exista em outro país, a Comissao de Peritos da 
OIT, há algum tempo, vem instando os govemos a consultaremos povos 
indígenas e tribais na preparac;áo dos relatórios, especificando o 
resultado de dias consultas. 

Outra possibilidade é de que as organizac;óes indígenas possam 
enviar informac;oes diretamente a OIT. Se os comentários de autenticas 
organizac;oes indíge·nas contiverem informac;ao comprovável, por 
exemplo, leis, regulamentos ou outros documentos oficiais, a Comissáo 
de Peritos pode utilizar essa informac;áo de urna maneira direta. Em 
alguns casos, quando há urna série de problemas constantes que 
resultam da aplicac;áo dessas convenc;óes, as organizac;óes indígenas 
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podem recorrer a urna organizac;ao sindical internacional para assumir 
a questao, caso as organizac;oes sindicais nacionais nao manifestem 
interesse de tomar essa defesa. 

(Legendas da p. 30) 
1 Procedimentos de supervisao 
2 lnforma9áo e relatórios dos governos 

Comentários dos empregadores e trabalhadores 
3 Comissao de Peritos em Aplica~o de Convenyóes e Recomendayóes 
4 Solicita9óes diretas aos governos 
5 Observa9óes publicadas no Informe 111 (4A) 
6 Comissao Tripartite da Conferencia 
7 Empregadores 8 Governos 9 Trabalhadores 

10 Relatórios submetidos a Conferencia Internacional do Trabalho 

CONVENCAO Nº 169: SUA INFLUENCIA 

Nestes últimos anos foi adotado ou está senda adotado um grande 
número (ver a página seguinte) de instrumentos internacionais de caráter 
legal que preveem especificamente a protec;ao dos pavos indígenas e 
tribais. (Muitos desses instrumentos se referem direta ou indiretamente 
a Convenc;ao nº 169). Instrumentos também de caráter geral, como a 
Declarac;ao do Rio, a Carta Mundial da Natureza e o Capítulo 26 da 
Agenda 21, contem disposic;oes que reconhecem os direitos desses 
povos. Além disso, o PNUD vem contemplando a possibilidade de trac;ar 
diretrizes operacionais para orientar o trabalho de seus escritórios no 
terreno de apoio aos referidos pavos. O Banco Mundial está ultimando 
a revisao da Diretiva Ope.racional 4 .20, que tao logo será publicada 
como a Política Operacional sobre Povos Indígenas 4.1 O. Em 1995, o 
Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) preparou um Documento 
de Trabalho sobre Povos Indígenas, como primeiro passo para a 
formulac;ao de urna política na matéria. No mesmo ano, o ADB organizou 
urna consulta regional com representantes de instituic;oes 
governamentais e de organizac;oes indígenas de alguns países asiáticos, 
como também com representantes de agencias internacionais, para 
discutir objetivos, enfoques e procedimentos do referido projeto de 
política. Em 1996, o Banco pretende proceder a consultas nacionais 
em alguns países da Regiao. Nas Estratégias e Procedimentos sobre 
Aspectos Sócio-Culturais, adotadas em 1991, o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) alinha os principios e ac;oes que devem ser 
considerados toda vez que um projeto do Banco envolver comunidades 
indígenas. Em 1993, o Governo dos Países Baixos adotou a política 
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sobre Pov?s indígenas ~a polít_ica externa e coopera~io para 0 
d~senvolv1men.to dos Paises Ba1xos; no ano seguinte, o Governo da 
Dinamarca ~ub,llcou a Estratégia para o apoio dos dinamarqueses 
aos povos 1nd1genas. Em 1994, depois de várias consultas com urna 
ampla gama de organizac;óes governamentais e nao-governamentais 
no Comité Direti~o ~ara o Ano Internacional das Populac;óes Indígenas, 
o Governo ~a Belg1ca adotou urna política sobre os pavos indígenas e 
a cooperac;ao para o desenvolvimento. Além disso, o Acordo que cria 
o Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América 
Latin_a e do Cari~e, firmado pelos chefes de estado dos países íbero
a~encanos , . ~m JUlho d~ 1992, refere-se no preámbulo a Convenc;ao 
n 169 e ut1l1za a term1nologia empregada pela Convenc;ao para 
descrever os pavos e comunidades a serem atendidos pelo Fundo. 

A preocupac;ao comum desses instrumentos e políticas é a de 
oferecer aos povos indígenas e tribais iguais oportunidades de influir 
no desenvolvimento e dele se beneficiar, de acorde com sua cultura e 
em s~us próprios termos. Em grande parte desses instrumentos se 
menc_1ona a Convenc;ao nº 169 e se considera sua ratificac;ao como 
meta.importante a ser atingida. Os referidos instrumentos guardam ainda 
es!re1ta ~emelh~n?a com a Convenc;ao em termos de principios básicos 
e f1losof1a. lsto 1nd1ca que os atores internacionais de desenvolvimento 
estao se aproximando progressivamente de um entendimento comum 
dos problemas e aspirac;oes dos pavos indígenas e tribais, assim como 
dos enfoques e soluc;oes mais adequados para atacar os ditos 
pro~le_mas. Cabe também destacar que a influencia da Cdnvenc;ao nao 
se hm1ta ao ámbito internacional e aes países que a ratificaram, mas 
estende-se a · outros contextos. Por exemplo, na Guatemala, a 
Convenc;ao, a~tes de ser ratificada pelo Governo em 1996, proporcionou 
a bas~ conce1tual para as negociac;oes entre o Governo e a Unidade 
Revolucionária Nacional Guatemalteca (URNG), que culminaram, em 
ma~c;o de 1995, na assinatura do Acorde sobre ldentídade e Direitos 
lnd1genas (ver o Quadro nº 1 O: Guatemala: o processo de paz e a 
Convenc;ao nº 169). 
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Quadro nº 10 

GUATEMALA: O Processo de Paz e a Convencao Nº 169 

Desde 1987, o Governo da Guatemala e os quatro grupos 
insurgentes que compóem a Unidade Nacional Revolucionária 
da Guatemala estáo negociando a paz. A assinatura, em 1994, 
do Acorde Global sobre os Direitos Humanos, sobos auspicios 
das Nac;oes Unidas, representa, sem dúvida, um ponto alto nas 
referidas discussóes de paz. Naquela oportunidade, entenderam 
negociar, em separado, acordes sobre urna série de temas, a 
saber, a identidade e os direitos dos pavos indígenas; aspectos 
sócio-económicos e a situac;áo agrária; o fortalecimento da 
sociedade civil e o papel do exército numa sociedade 
democrática; as reformas constitucionais e o sistema eleitoral. 
No dia 31 de marc;o de 1995, o Governo e a UNRG, após tres 
meses de negociac;áo, firmaram o Acorde sobre a ldentidade 
Étnica e os Direitos Humanos dos Pavos Indígenas. O Acorde 
cobre urna ampla gama de temas que váo de educa9ao, 
linguagem e questoes de genero, cultura, conhecimento 
tradicional até direitos sobre aterra e direito consuetudinário. A 
Convenc;ao nº 169 é também mencionada e ambas ~s partes 
solicitam os atores sociais interessados que facilitem o processo 
de ratifica9ao da Convenc;áo, enquanto o Governo se 
compromete a promover sua adoc;áo por parte do Congresso. 
O Acordo dispoe, ainda, que as partes sociais interessadas e 
os pavos indígenas deveriam discutir os aspectos práticos do 
Acorde, em mesas paritárias instituidas para esse fim. Desde 
abril de 1995, a OIT, por meio de um projeto de coopera~ao 
técnica, financiado pela DAN IDA, vem oferecendo servic;os de 
assessoria técnica a organiza9óes indígenas e grupos de apoio, 
.na forma de assistencia jurídica e de capacitac;áo para o 
desenvolvimento, com vistas a fortalecer sua capacidade de 
definir e defender suas posic;oes e prioridades nas atividades 
relacionadas com o processo de paz. Outro objetivo do projeto 
é estabelecer condic;óes e oportunidades para a análise e o 
debate, entre o Estado, os pavos indígenas e os demais atores 
sociais, ·de assuntos de interesse dos referidos ovos. O 
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Congresso da Guatemala convidou recentemente a OIT para 
participar de urna consulta técnica para examina.ro alcan~e e 
as implicac;óes da Convenc;áo nº 169. Poucos d1as depo1s, o 
Congresso aprovou a ratificac;áo da Convenc;áo e, em junho de 
1996, o Governo enviou a OIT o instrumento de ratifica9áo. 

Pergunta: Qual é a relacao entre a Conven~ao nº 169 e outros 
instrumentos internacionais, como o projeto de Declara~ao das 
Nacoes Unidas sobre os Direitos das Populacoes Indígenas ou o 
projeto de instrumento interamericano sobre direitos indígenas? 

A OIT, além de dar sua contribuic;áo, acompanha com atenc;áo a 
formulac;áo de instrumentos internacionais neste e em outros ambitos 
relacionados com seu mandado e esferas de sua competencia. Urna 
das principais razoes pelas quais a OIT acompanha ·Com atenc;áo a 
atividade normativa de outros organismos do sistema das Nac;oes 
Unidas é assegurar que as novas normas náo estabelec;am principios 
aquém dos contidos nos instrumentos adotados por ela própria. Esta 
preocupac;áo estende-se também a instrumentos que náo tem caráter 
obrigatório como as declarac;oes ou outros. A OIT contribui para esse 
processo de elabora9áo de normas, fazendo comentários e sugestoes, 
a pedido da organizac;áo responsável pela redac;áo do instrumento, e 
participando nas reunióes que os ditos órgáos organizam para esse 
fim. Desde 1982, a OIT vem tomando parte nas reunioes de veráo do 
Grupo de Trabalho sobre Populac;oes Indígenas (UNWGIP) em Genebra 
e fazendo comentários sobre os diversos projetos de declara9áo sobre 
os direitos das populac;óes indígenas. No que tange ao projeto de 
instrumento interamericano sobre direitos indígenas, a OIT tem 
partilhado suas observac;óes e sugestóes com a Organiza9ao dos 
Estados Americanos (OEA) em diversas oportunidades. 

Pergunta: As organizacoes internacionais de desenvolvimento e 
de financiamento sao obrigadas a cumprir as disposi~oes da 
Conven~ao nos países que nao a tenham ratificado? 

Náo. A ratificac;áo de um instrumento internacional é prerrogativa 
exclusiva dos estados nacionais. Por conseguinte, só ao estado_compete 
agir de conformidade com os instrumentos internacionais que ratifique, 
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e os governos deveriam as~egurar que programas de desenvolvimento 
ou de investimentos financiados com recursos externos nao violem os 
· princípios e~ disposic;óes dos ditos instrumentos. Convém, todavía, 
ressaltar que os organismos internacionais tém urna certa obrigac;ao 
de nao fomentar a violac;ao de direitos humanos e de compromissos 
internacionais firmados pelo país que recebe o financiamento ou o apoio 
internacionais. Os.órgaos, porém, de desenvolvimento e financiamento, 
estes sim, tema obrigac;ao de cumprir suas próprias diretrizes e políticas 
e a elas se restringirem no contexto dos projetos financiados pelas 
ditas instituic;óes. Estas podem procurar ampliar o impacto de suas 
próprias políticas além dos projetos 'que as referidas instituic;óes 
financiam. lsto pode ser feíto apoiando os governos que recebem a 
· ajuda na formula<;ao de limites normativos e de regulamentac;ao, quando 
nao os houver, ou formando os quadros técnicos do setor interessado. 

Pergunta: A Conven~ao tem tido alguma influencia nos sindicatos? 

Sim. A Conven<;ao ajudou recentemente alguns sindicatos a refletir 
e redefinir suas relac;oes com os povos indígenas e tribais. Até há pouco 
tempo, a relac;ao entre os povos indígenas e tribais e o movimento 
trabalhista era muito fraca. Os sindicatos tem sido, historicam·ente, mais 
fortes nas áreas urbanas e se preocupado principalmente com 
estratégias de negociac;ao coletiva e com as necessidades de seus 
membros. No caso das organizac;óes de trabalhadores rurais, os 
membros,. em geral, sao essencialmente trabalhadores assalariados e 
com um contrato de emprego regular. Os pavos indígenas e tribais, · 
pelo contrário, habitam, na sua maioria, áreas rurais e trabalham por 
conta própria ou como trabalhadores eventuais, arrendatários ou 
parceiros. Todavia, nos últimos tempos, os sindicatos, comas mudanc;as 
ocorridas no mundo do emprego em ambito mundial, isto é, aumento 
nas taxas de desemprego e precariedade do emprego, se veem diante 
da necessidade de diversificar seus programas e buscar novas 
membros. lsto explica a atenc;ao que o movimento trabalhista vem 
dispensando a assuntos do meio ambiente, discriminac;ao e direitos 
das mi norias étnicas, inclusive dos pavos indígenas . e tribais. No 
passado, os sindicatos, por meio dos procedimentos de controle· da 
aplicac;ao das convenc;óes da OIT, denunciaram casos de 
descumprimento das disposic;óes das convenc;óes nº 107 e nº 169. A 
antiga Federac;ao Internacional dos Trabalhadores das Plantac;oes, da 

68 

Agricultura e Trabalhadores Congéneres (FITPAS) - hoje Uniao 
Internacional de Alimentos, Agricultura, Hotel, Restaurantes e 
Congéneres - desempenhou um papel fundamental na denúncia do 
rigoroso tratamento a que o Governo da Índia, signatária da Convenc;ao 
nº 107, submetia os adivasis, no execuc;ao do projeto de energía Sardar 
Sarovar. O movimento sindical tem procurado ultimamente identificar 
outros meios para apoiar as reivindicac;oes dos pavos indígenas e tribais. 
Nesse sentido, cabe mencionar o programa de formac;ao que a 
1 nternacional de Servic;os Públicos está concluindo para formar seus 
membros, á fim de incorporarem em seu trabalho as aspirac;óes e 
reivindicac;óes dos referidos pavos. 
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Anexo 1 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO 

Conven~ao 169 

CONVENCAO SOBRE POVOS INDÍGENAS E TRIBAIS 
EM PAÍSES INDEPENDENTES 

A Conferencia Geral da Organiza9áo Internacional do Trabalho, 
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administra9áo do 

Secretariado da Organiza9áo Internacional do Trabalho, e ali reunida 
aos 7 de junho de 1989, em sua septuagésima sexta sessáo; 

Examinando as normas internacionais contidas na Conven9áo e 
na Recomenda9áo sobre popula96es indígenas e tribais, 1957; 

Lembrando os termos da Declara9áo Universal dos Direitos 
Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Económicos', Sociais e 
Culturais, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e dos 
numerosos instrumentos internacionais sobre preven9áo da 
discrimina9áo; 

Considerando que a evolu9áo do direito internacional desde 1957 
e as mudan9as acorridas na situa9áo dos pavos indígenas e tribais, 
em todas as regioes do mundo, aconselham a ado9áo de normas 
internacionais sobre este assunto, com vistas a extirpar a orienta9áo 
integracionista das normas anteriores; 

Reconhecendo as aspira96es desses pavos de exercerem o 
controle de suas próprias institui96es, de seus modos de vida e de seu 
desenvolvimento económico, e de manterem e fortalecerem, suas . 
identidades, línguas e religioes, no ambito dos estados em que vive.m; 

Observando que em muitas partes do mundo esses pavos nao 
podem gozar dos direitos humanos fundamentais na mesma medida 
que o restante da popula9áo dos estados em que vivem, e que suas . 
leis, valores, costumes e perspectivas vem em geral se deteriorando; 

Considerando as especiais contribui96es dos pavos indígenas e 
tribais para a diversidade cultural, para a harmonía social e ecológica 
da humanidade e para a coopera9áo e o entendimento internacionais; 

Observando que as disposi96es a seguir foram formuladas coma 
colabora9áo da Organiza9áo das Na96es Unidas, da Organiza9áo das 
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Na96es Unidas para a Educa9áo, a Ciencia e a Cultura e da Organizac;ao 
Mundial de Saúde, assim como do Instituto Indigenista Interamericano, 
em níveis apropriados e em suas respectivas esferas de atua9áo, e 
que se mantém o propósito de continuar esta colabora9áo a fim de 
promover e assegurar a aplica9áo destas ~is_Posi96es; . _ . 

Tendo decidido adatar diversas propos19oes sobre a rev1sao parcial 
da Conven9áo nº 107, de 1957, que trata de popula96es indígenas e 
tribais, questáo que constituí o quarto item da pauta da sessáo, e 

Tendo determinado que essas proposi9oes se revistam da forma 
de urna conven9áo internacional que revise a Conven9áo sobre 
popula96es indígenas e tribais de 1957, 

adota, neste vigésimo sétimo dia de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove, a seguinte Conven9áo, que poderá ser citada como a 
Conven9áo sobre pavos indígenas e tribais de 1989: 

PARTE l. POLÍTICA GERAL 

Artigo 1° 

1. A presente Conven9áo se aplica: 

a D aos pavos tribais em países independentes, cujas condi96es 
sociais, culturais e económicas os distingam de outros setores da 
comunidade nacional, e sejam regidos, total ou parcialmente, por 
seus próprios costumes ou tradi9oes ou por legisla9áo especial; 

b D aos pavos em países independentes, considerados indígenas pelo 
fato de descenderem de popula96es que habitavam o país ou a 
regiáo geográfica a qual pertencia o país a época da conquista 
ou coloniza9áo ou do estabelecimento das atuais fronteiras 

1 estatais, e que, qualquer que seja sua situa9áo jurídica, conservam 
todas as suas institui9oes sociais, económicas, culturais e políticas, 
ou parte delas. 
2 .. A consciencia de sua identidade indígena ou tribal deverá ser 

tida como critério fundamental para determinar os grupos aos quais se 
aplicam as disposi96es desta Conven9áo. 

3. A utiliza9áo do termo "pavos" nesta Conven9áo nao deverá ser 
interpretado como tendo qualquer implica9áo com o que se refira a 
direitos que lhe possam ser atribuidos no direito internacional. 
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Artigo 2° 

1. Os governos deverao assumir a responsabilidade de 
desenvolver, com a participa9ao dos povos em questao, a9ao 
coordenada e sistemática com vistas a proteger seus direitos e a garantir 
o respeito a sua integridade. 

2. Esta a9ao deverá incluir medidas para: 

a D assegurar que os membros desses povos gozem, em condic;oes 
de igualdade, dos direitos e oportunidades que a legislac;ao 
nacional outorga aos demais membros da populac;ao; 

b D promover a plena efetividade dos direitos sociais, económicos e 
culturais desses povos, respeitando sua identidade social e 
cultural , seus costumes, tradic;oes e suas instituic;oes; 

c D auxiliar os membros dos povos em questao a eliminar as diferenc;as . 
sócio-económicas que possam existir entre membros indígenas 
e demais membros da comunidade nacional, de maneira 
compatível com su.as aspirac;óes e modos de vida. 

Artigo 3° 

1. Os povos indígenas e tribais deverao gozar plenamente dos 
direitos humanos e das liberdades fundamentais, sem obstáculos nem 
discriminac;ao. As disposi96es desta Convenc;ao serao aplicadas sem 
discriminac;ao a homens e mulheres desses povos. 

2. Nao deverá ser empregada qualquer forma de forc;a ou coac;ao 
que viole os direitos humanos e as liberdades fundamentais desses 
povos, inclusive os direitos contidos nesta Conven9ao 

Artigo 4° 

1. Deverao ser adotadas medidas especiais necessárias para 
salvaguardar as pessoas, as instituic;oes, os bens, o trabalho, a cultura 
e o meio ambiente desses povos. 

2. Essas medidas especiais nao deverao ser contrárias aos 
desejos livremente expressos por esses povos. 

3. De maneira alguma deverá ser prejudicado por essas medidas 
especiais o gozo, sem discrimina9ao, dos direitos gerais de cidadania. 

72 

Artigo 5° 

Ao se aplicarem as disposi96,es da presente Conven9ao: 

a D deverao ser reconhecidos e protegidos os valores e as práticas 
sociais, culturais, religiosas e espirituais desses pavos, e se deverá 
levar devidamente em considerac;ao a natureza dos problemas 
que os afligem tanto coletiva como individualmente; 

b D a integridade dos valores, das práticas e instituic;óes desses povos 
deverá ser respeitada; 

c D políticas deverao ser adotadas, coma participac;ao e cooperac;ao 
desses pavos, com vista a diminuir as dificuldades que 
experimentam ao enfrentarem novas condic;oes de vida e de 
trabalho. 

Artigo 6° 

1. Ao aplicarem as disposic;oes da presente Convenc;ao, os 
governos deverao: 

a O consultar esses povos, mediante procedimentos apropriados, 
principalmente por meio de suas instituic;oes representativas, toda 
vez que se considerem medidas legislativas ou administrativas 
suscetíveis de afetá-los diretamente; 

b D estabelecer os meios pelos quais esses pavos possam participar 
livremente, pelo menos na mesma proporc;ao que os demais 
segmentos da popula9ao e em todos os níveis, na adoc;ao de 
decisóes em instituic;oes eletivas e órgaos administrativos e de 
outra natureza, responsáveis por políticas e programas que lhes 
digam respeito; 

c D criar os meios para o pleno desenvolvimento das instituic;oes e 
iniciativas desses povos e, nos devidos casos, proporcionar os 
necessários recursos para este fim; 

d D as consultas realizadas na aplicac;ao desta Convenc;ao deverao 
ser feitas de boa-fé e de acordo com as circunstancias, ~om o 
objetivo de se chegar a um acorde ou obter o consentimentc. sobre 
as medidas propostas. 

73 



Artigo 7° 

1. Os povos indígenas e tribais deverao ter o direito de decidir 
sobre suas próprias prioridades no que se refere ao processo de 
desenvolvimento na medida em que atete suas vidas , cren9as, 
institui96es e bem-estar espiritual, e as terras que ocupam ou utilizam 
de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, seu próprio 
desenvolvimento económico, social e cultural. Além disso, deverao 
participar da formula9ao, implementa9ao e avalia9ao dos planos e 
programas de desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de os 
atetar diretamente. 

\ 2. A melhoria das condi9oes de vida e de trabalho e dos níveis de 
saúde e educa9ao dos pavos indígenas e tribais deverá, com sua 
participa9ao e coopera9ao, ser objetivo prioritário nos planos de 
desenvolvimento económico global das regioes onde habitam. Os 
projetos especiais de desenvolvimento para estas regioes deverao 
também ser elaborados de modo a promoverem essa melhoria. 

3. Os govemos deverao velar por que, sempre que oportuno, sejam 
realizados estudos em coopera9ao com os povos em questao, a fim de 
avaliar o impacto social, espiritual, cultural e ambiental que as planejadas 
atividades de desenvolvimento possam ter sobre esses pavos. Os 
resultados desses estudos deverao ser considerados como critérios 
fundamentais para a execu9ao das mencionadas atividades. 

4. Os governos deverao tomar medidas, em coopera9ao com 
esses pavos, para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios 
que habitam. 

Artigo 8° 

1. Ao se aplicar a legisla9ao nacional a esses pavos, deverao ser 
levados devidamente em considera9ao seus costumes ou seu direito 
consuetudinário. 

2. Esses pavos deverao ter o direito de manter seus costumes e 
institui9oes próprias, desde que nao sejam incompatíveis com os direitos 
fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem com os 
direitos humanos interna9ionalmente reconhecidos. Sempre que 
necessário, deverao ser estabelecidos procedimentos para solucionar 
os conflitos que possam surgir na aplica9ao deste princípio. 
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3. A aplica9ao dos parágrafos 1° e 2° deste Artigo nao deverá 
impedir os membros desses pavos de exercerem os direitos 
reconhecidos a todos os cidadaos e de assumirem as obriga96es 
correspondentes. 

Artigo 9° 

1. Na medida em que sejam compatíveis com o sistema jurídico 
nacional e com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, 
deverao ser respeitados os métodos tradicionalmente utilizados por 
esses pavos para reprimir os delitos cometidos por seus membros. 

2. Os costumes desses pavos deverao ser levados em 
considera9ao por autoridades e tribunais ao se pronunciarem sobre 
matéria penal. 

Artigo 10 

.1. Ao ser impostas san9oes penais previstas pela legisla9ao geral 
a membros desses pavos, dever-se-ao levar em conta suas 
características económicas, sociais e culturais. 

2. Dever-se-á dar preferencia a tipos de san9oes diferentes do 
encarceramento. 

Artigo 11 

A lei deverá proibir e punir a imposi9ao de servi9os pessoais 
obrigatórios de qualquer natureza, remunerados ou nao, a membros 
desses pavos, exceto nos casos previstos por lei para todos os cidadaos. 

Artigo 12 

Os pavos indígenas e tribais deverao ser protegidos contra a 
viola9ao de seus direitos e deverao poder mover a9ao judicial , 
individualmente ou por meio de suas organiza9oes representativas, 
para assegurar o respeito efetivo a esses direitos. Deverao ser adotadas 
medidas para garantir que os membros desses povos possam 
compreender e ser compreendidos em processos judiciais, facultando
se-lhes, quando necessário, intérpretes ou outros meios eficazes. 
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PARTE 11. TERRAS 

Artigo 13 

1. Ao se aplicarem as disposic;oes desta parte da Convenc;ao, os 
governos deverao respeitar a importancia especial de que, para as 
culturas e valores espirituais desses pavos, se reveste sua relac;áo 
com as terras e/ou territórios, conforme os casos, que ocupam ou 
utilizam de algum modo, particularmente os aspectos coletivos dessa 
relac;ao. 

2. O uso do termo "terras" nos ar:tigos 15 e 16 deverá incluir o 
conceito de territórios, o qual abrange a totalidade do hobitat das regioes 
que esses pavos ocupam ou utilizam de alguma forma. 

Artigo 14 

1. Deverao ser reconhecidos os direitos de propriedade e posse 
desses pavos sobre as terras que ocupam tradicionalmente. Além disso, 
nos casos apropriados, deverao ser tomadas medidas para salvaguardar 
o direito desses pavos de usar terras nao-ocupadas exclusivamente 
por eles, mas as quais tenham tradicionalmente tido acesso para suas 
atividades tradicionais e de subsistencia. Nesse sentido, atenc;ao 
especial deve ser dispensada a situac;áo dos povos nómades e dos 
agr(culturres itinerantes. · 

2. Os governos deverao tomar as providencias necessárias para 
definir as terras que esses povos ocupam tradicionalmente, e garantir 
a efetiva protec;ao de seus direitos de propriedade e posse. 

3. Procedimentos adequados no ambito do sistema jurídico 
nacional deverao ser instituídos para decidir sobre as reivindicac;oes 
relativas a terras, formuladas por esses pavos. 

Artigo 15 

1. Deverao ser especialm~nte protegidos os direitos desses pavos 
aos recursos naturais existentes em suas terras. Estes direitos 
compreendem o direito desses pavos de participarem .do uso, 
administrac;ao e conservac;ao desses recursos. 

2. Nos casos em que a propriedade dos minerais ou dos recursos 
do subsolo pertencem ao Estado ou em que este tenha direitos sobre 
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outros recursos existentes nessas terras, os governos deverao 
estabelecer ou manter procedimentos por meio dos quais deverao 
consultar os pavos interessados, com vistas a verificar se os interesses 
desses pavos seriam prejudicados , e em que medida, antes de 
empreenderem ou autorizarem quaisquer programas de prospecc;ao 
ou explotac;ao dos recursos existentes em suas terras. Os pavos 
interessados deverao participar, sempre que possível, dos beneficios 
decorrentes dessas atividades, e deverao receber justa indenizac;áo 
por quaisquer danos que possam sofrer em razáo dessas atividades. 

Artigo 16 

1. A excec;ao do disposto nos parágrafos seguintes deste Artigo, 
os povos indígenas e tribais nao deverao ser removidos das terras que 
ocupam. 

2. Quando, excepcionalmente, se consideram necessários a 
remoc;ao e o reasse~tamento desses pavos, deverao ser feitos com 
seu livre consentimento, dado com pleno conhecimento de causa. 
Quando este consentimento nao puder ser obtido, a remoc;ao e o 
reassentamento deverao ter lugar após o término de procedimentos 
adequados estabelecidos pela legislac;áo nacional, compreendendo, 
quando oportuno, consultas públicas que deem oportunidade de 
representac;áo efetiva a esses pavos. 

3. Sempre que possível, esses pavos deveráo ter o direito de 
regressar as suas terras tradicionais tao logo deixem de existir as causas 
que motivaram sua remoc;ao e reassentamento. 

4. Quando esse retorno nao for possível , conforme se determine 
por acorde ou, na falta desse acorde, por meio de procedimentos 
adequados, esses pavos, em todos os casos possíveis, deveráo receber 
terras cuja qualidade e situac;áo jurídica sejam pelo menos iguais as 
das terras que ocupavam anteriormente, apta's a atenderem a suas 
necessidades do momento e a garantirem seu desenvolvimento futuro. 
Quando esses pavos preferirem receber indenizac;ao em dinheiro ou 
em espécie, a indenizac;ao lhes deverá ser concedida com as devidas 
garantias. 

5. As pessoas removidas e reassentadas deverao ser plenamente 
indenizadas por qualquer perda ou dano sofrido em consequencia de 
sua remoc;ao. 
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Artigo 17 

1 . Deyerao ser respeitadas as modalidades estabelecidas pelos 
povos indígenas e tribais para a transmissao dos direitos sobre aterra 
entre os membros desses pavos. 

2. Os pavos em questao deverao ser consultados sempre que se 
considere sua capacidade de alienar suas terras ou de transmitir de 
outro modo seus direitos sobre essas terras tora de sua comunidade. 

3. Dever-se-á impedir que pessoas estranhas a esses pavos 
possam se aproveitar dos costumes desses povos ou do 
desconhecimento das leis por parte de·seus membros, para obterem a 
propriedade, a posse ou o uso das terras a eles pertencentes. 

Artigo 18 

A lei deverá estabelecer as devidas san9oes de toda intrusao 
nao-autorizada nas terras desses povos, e os governos deverao tomar 
medidas para impedir essas infra9oes. 

Artigo 19 

Os programas agrários nacionais deverao garantir a esses pavos 
tratamento equivalente ao concedido aos demais segmentos da 
popula9ao, para os seguintes efeitos: 

a D distribui9ao de terras adicionais a esses povos quando as terras 
de que disponham sejam insuficientes para lhes garantir o 
indispensável a urna existencia normal ou para fazer frente ao 
seu possível crescimento numérico; 

b D concessao dos meios necessários para promover o 
desenvolvimento das terras que esses pavos já possuam. 

PARTE 111. CONTRATACAO E CONDICQES DE EMPREGO 

Artigo 20 

1. Os governos deverao adatar, no ambito de sua legisla9ao 
nacional e em cooperayao comos povos em questao, medidas especiais 
para assegurar aos trabalhadores pertencentes a esses povos urna 
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prote9ao eficaz em matéria de contrata9ao e condi96es de trabalho, na 
medida em que nao estejam eficazmente protegidos pela legisla9ao 
aplicável aos trabalhadores em geral. 

2. Os governos deverao fazer tudo o que estiver a seu alcance 
para evitar qualquer discrimina9ao entre trabalhadores pertencentes 
aos povos em questao e outros trabalhadores, especialmente no que 
se refere a: 

a D admissao em emprego, inclusive nos empregos qualificados, bem 
como medidas de promo9ao e ascensao; 

b D remunera9ao igual por trabalho de igual valor; 
c D assistencia médica e social, seguran9a e saúde no trabalho, todos 

os beneficios da previdéncia social e quaisquer outros decorrentes 
do emprego, bem como moradia; 

d D direito de associa9ao, direito de dedicar-se livremente a todas as 
atividades sindicais para fins lícitos, e direito de firmar contratos 
coletivos com empregadores ou organiza9oes de empregadores. 

3. As medidas adotadas deverao, particularmente, garantir que: 

a D os trabalhadores que perten9am aos pavos indígenas e tribais, 
inclusive os trabalhadores sazonais, temporários e migrantes 
empregados na agricultura ou em outras atividades, bem como 
os empregados por contrato de empreitada, gozem da prote9ao 
conferida pela legisla9ao e pela prática nacionais a outros 
trabalhadores dessas categorias nos mesmos segmentos, e sejam 
plenamente instruidos sobre seus direitos segundo a legisla9ao 
trabalhista e sobre os recursos de que dispoem; 

b O os trabalhadores pertencentes a esses povos nao sejam 
submetidos a condi9oes de trabalho perigosas para a sua saúde, 
particularmente em consequencia da exposi9ao a agrotóxicos ou 
a outras substancias tóxicas; · 

c O os trabalhadores pertencentes a esses povos nao sejam 
submetidos a sistemas de contrata9ao coerciva, inclusive o 
trabalho escravo e outras formas de servidao por dividas; 

d O os trabalhadores pertencentes a esses povos gozem de igualdade 
de oportunidade e de tratamento entre home.ns e mulheres no 
emprego, e de prote9ao contra o constrangimento sexual. 
4. Aten9ao especial deve ser dispensada a cria9ao de adequados 
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servi9os de inspe9ao do trabalho nas regioes onde os trabalhadores 
pertencentes a esses pavos exer9am atividades assalariadas, a fim de 
garantir o cumprimento das disposi9óes desta parte da presente 
Conven9ao. 

PARTE IV. FORMACAO PROFISSIONAL, ARTESANATO E 
ATIVIDADES RURAIS 

Artigo 21 

Os membros dos povos em questao deverao ter de oportunidades 
de forma9ao profissional pelo menos iguais as dos demais cidadaos. 

Artigo 22 

1. Medidas deverao ser tomadas para promover a participa<;ao 
voluntária de membros desses povos em programas de forma<;ao 
profissional de aplica9ao geral. 

2. Quando os programas existentes de forma9ao profissional de 
aplica9ao nao atenderem as necessidades especiais desses pavos, os 
governos deverao assegurar, com sua participa9ao, que se ponham a 
sua disposi9ao programas e meios especiais de forma9ao. 

3. Esses programas especiais de forma9ao deverao ser baseados 
nas circunstancias económicas, nas condi9oes sociais e culturais e 
nas necessidades concretas desses povos. Todo estudo a esse respeito 
deverá ser realizado em coopera9ao com esses povos, que deverao 
ser consultados sobre a org~niza9ao e o funcionamento desses 
programas. Quando possível, e se assim o decidirem, esses pavos 
deverao assumir progressivamente a responsabilidade pela organiza<;ao 
e funcionamento desses programas especiais de forma9ao. 

Artigo 23 

1. O artesanato, as atividades rurais e comunitárias, a economía 
de subsistencia e as atividades tradicionais desses povos, como a ca<;a, 
a pesca, a ca9a com armadilhas e a colheita, deverao ser reconhecidos 
como fatores importantes de manuten<;ao de sua cultura, bem como 
de sua auto-suficiencia e desenvolvimento económicos. Os governos 
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deverao, com a participa9ao desses pavos e sempre que oportuno, 
garantir que essas atividades sejam fortalecidas e estimuladas. 

2. Sempre que possível, a pedido dos pavos em questao, deverá 
ser proporcionada a devida assistencia técnica e financeira que leve 
em canta as técnicas tradicionais e as características culturais desses 
pavos, assim como a importancia de um desenvolvimento sustentado 
e equitativo. 

PARTE V. PREVIDENCIA SOCIAL E SAÚDE 

Artigo 24 

Os sistemas de previdencia social deverao ser estendidos 
progressivamente aos povos indígenas e tribais e lhes ser aplicados 
sem qualquer discrimina9ao. 

Artigo 25 

1. Os governos deverao assegurar que adequados servi9os de 
saúde sejam pastos a disposi9ao desses povos, ou lhes proporcionar 
recursos que lhes permitam organizar e prestar tais servi9os sob sua 
própria responsabilidade e controle, de maneira que possam gozar do 
mais alto nível de saúde física e mental possível. 

2. Os servi<;os de saúde deverao ser, na medida do possível, 
organizados em nível comunitário . Estes servi9os deverao ser 
planejados e administrados em coopera9ao com os povos em questao 
e deverao levar em conta suas condi9óes económicas, geográficas, 
sociais e culturais, bem como seus métodos de preven9ao, práticas 
curativas e medicamentos tradicionais. 

3. o sistema de assistencia a saúde deverá dar preferencia a 
forma9ao e ao emprego de pessoal de saúde das comunidades locais, 
e concentrar-se nos cuidados básicos de saúde, mantendo, ao mesmo 
tempo, estreita vincula<;ao comos demais níveis de assistencia a saúde. 

4. A presta9ao desses servi<;os de saúde deverá ser coordenada 
com outras medidas sociais, económicas e culturais no país. 
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PARTE VI. EDUCACAO E MEIOS DE COMUNICACAO 

Artigo 26 

Deveráo ser adotadas medidas para garantir aos membros dos 
pavos em questáo a oportunidade de receberem educac;áo em todos 
níveis, ao menos em condic;oes de igualdade com o restante da 
comunidade nacional. 

Artigo 27 

1. Os programas e os servic;os de educac;ao destinados a esses 
pavos deveráo ser desenvolvidos e implementados em cooperac;ao 
com eles, a fim de atender as suas necessidades particulares, e deveráo 
incorporar sua história, seus conhecimentos e técnicas, seus sistemas 
de valores e todas as suas demais aspirac;oes sociais, económicas e 
cultura is. 

2. A autoridade competente deverá assegurar a formac;áo de 
membros desses povos e sua participac;áo na formulac;ao e 
implementac;áo de programas de educac;áo, com vistas a lhes transferir 
progressivamente, quando oportuno, a responsabilidade de sua 
administrac;áo. 

3. Além disso, os governos deveráo reconhecer o direito desses 
povos de criarem suas próprias instituic;oes e instalac;oes de educac;áo, 
contanto que essas instituic;oes satisfac;am as normas mínimas 
estabelecidas pela autoridade competente em consulta com esses 
pavos. Deveráo ser proporcionados os devidos recursos para este fim. 

Artigo 28 
/ 

1. Desde que viável, as crianc;as desses pavos deveráo ser 
ensinadas a ler e a escrever em sua própria língua indígena ou na 
língua mais comumente falada pelo grupo a que pertenc;am. Quando 
isto nao for possível, as autoridades competentes deveráo fazer 
consultas a esses povos com vistas a adoc;áo de medidas que permitam 
alcanc;ar esse objetivo. 

2. Deveráo ser tomadas medidas adequadas para assegurar que 
ess~s povos tenham a oportunidade de. chegar a dominar a língua 
nacional ou urna das línguas oficiais do país. 
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3. Providencias deverao ser tomadas para se preservar e promover 
o desenvolvimento e a prática das línguas indígenas desses pavos. 

Artigo 29 

A educac;áo deverá ter por objetivo dar as crianc;as dos povos em 
questáo conhecimentos gerais e habilidades que as ajudem a participar 
integralmente, e em condic;oes de igualdade, da vida de sua própria 
comunidade e da comunidade nacional. 

Artigo 30 

1. Os governos deveráo adotar medidas apropriadas as tradic;oes 
e a cultura dos povos em questáo, a fim de lhes dar a conhecer seus 
direitos e obrigac;oes, especialmente no que se refere ao trabalho, as 
oportunidades económicas, as questoes de educac;áo e saúde, ao bem
estar social e aos direitos decorrentes da presente Convenc;áo. 

2. Para este fim, se necessário, se deverá recorrer a traduc;oes 
escritas e a utilizac;áo dos meios de comunicac;áo de massa nas línguas 
desses povos. 

Artigo 31 

Medidas de caráter educativo deveráo ser adotadas em todos os 
setores da comunidade nacional, particularmente naqueles que estejam 
em contato mais direto com os pavos em questáo, com o objetivo de 
eliminar os preconceitos que possam ter com respeito a esses povos. 
Para tanto, deveráo ser feitos esforc;os para assegurar que os livros de 
história e outros materiais didáticos oferec;am urna descric;áo justa, exata, 
e instrutiva das sociedades e culturas dos povos em questáo. 

PARTE VII. CONTATOS E COOPERACAO ATRAVÉS DAS 
FRONTE IRAS 

Artigo 32 

Os governos deveráo tomar medidas apropriadas, inclusive por 
meio de acordes internacionais, para facilitar os contatos e a cooperac;áo 
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entre pavos indígenas e tribais através das fronteiras, incluindo 
atividades nas esferas económica, social, cultural , espiritual e de meio 
ambiente. " 

-PARTE VIII. ADMINISTRACAO 

Artigo 33 

1. A autoridade governamental responsável pelas questoes de 
que trata esta Conven9ao deverá assegurar-se de que haja institui96es 
ou outros mecanismos apropriados para administrar os programas que 
afetem os povos indígenas e tribais e de que tais institui96es e 
mecanismos disponham dos meios necessários para o cabal 
desempenho de suas fun96es. 

2. Esses programas deverao incluir: 
a D planejamento, coordena9ao , execu9ao e avalia9ao, ern 

coopera9ao com esses povos, das rnedidas previstas na presente 
Conven9ao; 

b D prepositura de medidas legislativas e de outra natureza as 
autoridades competentes e o controle da aplica9ao das medidas 
adotadas, em coopera9ao com esses povos. 

PARTE IX. DISPOSl<;ÓES GERAIS 

Artigo 34 

A natureza e o alcance das medidas que se adotem para dar 
efeito a presente Conven9ao deverao ser definidas com flexibilidade, 
levando-se em considera9ao as condi96es particulares de cada país. 

Artigo 35 

A aplica9ao das disposi96es da presente Conven9ao nao deverá 
prejudicar os direitos e os beneficios garantidos aos povos em questao 
por outras conven96es e recomenda96es, instrumentos internacionais, 
tratados, ou leis, senten9as, costumes ou acordes nacionais. 
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PARTE X. DISPOSICÓES FINAIS 
Artigo 36 

Esta Conven9ao revé a Conven9ao sobre popula96es 
indígenas e tribais de 1957. 

Artigo 37 

As ratifica96es formais da presente Conven9ao dever~o s:r 
comunicadas ao Diretor-Geral do Secretariado da Organ1za9ao 
Internacional do Trabalho, para registro. 

Artigo 38 

1. Esta Conven9ao abrigará unicamente os membros da 
Organiza~o Internacional do Trabalho cujas ratifica96es haja registrado 

o Diretor-Geral. 
2. Entrará em vigor doze meses após a data em que as ratifica96es 

de deis membros hajam sido registadas pelo Diretor-Geral. 
3. A partir daí, esta Conven9ao entrará . em. vigor, . para cada 

membro, doze meses após a data em que haJa sido registrada sua 

ratifica9ao. 

Artigo 39 

1. Todo membro que tenha ratificado esta Conven9ao poderá 
denunciá-la ao final de um período de dez anos, a contar da data em 
que tenha entrado em vigor, mediante ~omunica9ao ao Diretor-~eral 
do Secretariado da Organiza9ao Internacional do Trabalho para reg1s~ro . 
A denúncia nao terá efeito até um ano após a data em que tenha sido 

registrada. _ 
2. Todo membro que tenha ratificado esta Conven9ao e q.ue, no 

prazo de um ano depois de expirado o .períod? d~ dez ano~, m~nc1on~do 
no parágrafo anterior, nao tiver exerc1d.o o dire1to.de denuncia. previsto 
neste Artigo, ficará obrigado por ma1s um penodo de dez anos e, 
sucessivamente, poderá denunciar esta Conven9ao ªº.final de cada 
período de dez anos, nas condi96es previstas neste Artigo. 
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Artigo 40 

1. o Diretor-Geral do Secretariado da Organiza9ao Internacional 
do Trabalho"notificará todos os membros da Organiza9ao do registro 
de todas as ratifica96es e denúncias a ele comunicadas pelos merribros 
da Organiza9ao. 

2. Ao notificar os membros da Organiza9ao do registro da segunda 
ratifica9ao que lhe tenha sido comunicada, o Diretor-Geral chamará a 
aten9ao dos membros da Organizac;ao para a data em que entrará em 
vigor a presente Convenc;ao. 

Artigo 4f 

O Diretor-Geral do Secretariado da Organizac;ao Internacional do 
Trabalho comunicará ao Secretário-Geral da Organizac;ao das Nac;6es 
Unidas, para fins de registro em conformidade com o artigo 102 da 
Carta das Nac;oes Unidas, todos os detalhes sobre as ratificac;oes e 
atos de denúncia registrados por ele de acordo com as disposic;oes 
dos artigos precedentes. 

Artigo 42 

Toda vez que julgar necessário, o Conselho de Administrac;ao do 
Secretariado da Organizac;ao Internacional do Trabalho apresentará a 
Conferencia Geral relatório sobre a aplicac;ao desta Convenc;ao, e 
examinará a conveniencia de incluir na pauta da Conferencia a questao 
de sua revisa o total ou parcial. 

Artigo 43 

1. No caso de a Conferencia adatar urna nova convenc;ao que 
implique a revisao total ou parcial da presente e, a menos que a nova 
convenc;ao contenha disposic;oes em contrário: 
a O a ratificac;ao, por um membro, da nova convenc;ao revisora 

implicará, ipso jure, a denuncia imediata desta Convenc;ao, nao 
obstante as disposic;oes contidas no Artigo 39 acima, desde que 
a nova convenc;ao revisora haja entrado em vigor; 

b D a partir da data em que entrar em vigor a nova convenc;ao revisora, 
a pre.sente Conven9ao deixará de estar aberta a ratificac;ao pelos 
membros. 
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2. Esta Conven9ao, em todo caso, continuará em vigor, em sua 
forma e conteúdo atuais, para os membros que a tiverem ratificado e 
nao ratificarem a conven9ao revisora. 

Artigo 44 

As versees em ingles e francés do texto desta Convenc;ao sao 

igualmente oficiais. 

A seguir, sao citadas estas convenc;oes: 

Nº 29 Convencio sobre o trabalho toreado 

Ao ratificar esta Conven9ao, os estados se comprometem a 
suprimir, com a possível brevidade, o emprego do trabalho 
forc;ado ou obrigatório em todas as suas formas. 

Nº 111 Convencio sobre a discriminacao (emprego e ocupa~ao) 

Os estados que ratificam esse instrumento se obrigam a 
promover a igualdade de oportunidades e de tratamento em 
matéria de emprego e ocupac;ao sem discriminac;ao baseada 
em razoes de rac;a , cor, sexo, religiao, opiniao política, 
ascendencia nacional ou origem social. Para esse fim, todo 
estado que a ratifica se compromete em .adatar políticas, 
em cooperac;ao com as organizac;oes de empregadores e 
trabalhadores , ·com v ista a eliminar toda sorte de 
discrimina9ao. 

Nº 141 Convencio sobre as organizacoes de trabalhadores 
rurais 

Toda pessoa que trabalbe na agricultura - quer seja 
trabalhador assalariado ou trabalhador por canta própria -
tem o direito de constituir organizac;oes de sua escolha, 
independentes e de criac;ao voluntária, e de a elas ~e 
associar. Os estados que ratificarem essa Convenc;ao 
deverao estimular a organizac;ao de trabalhadores rurais e 
assegurar sua participac;ao nos processos de tomada de 
decisoes que os afetem. 
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Nº142 Conven4;ao sobre o desenvolvimento dos recursos 
humanos 
Ao ratificá-la, os estados deverao adatar e desenvolver 
políticas e programas em matéria de orientac;ao e formac;ao 
profissional diretamente ligadas a políticas do emprego. A 
Recomenda9ao nº 150, de 1975, sobre o desenvolvimento 
dos recursos humanos, que acompanha a dita Conven9áo, 
contém disposiyaes muito detalhadas em matéria de políticas 
e programas de orienta9áo e forma9áo profissional para 
grupos especiais da popula9áo, como os trabalhadores 
migrantes e outros. 

Nº 11 O Conven~ao sobre as planta~oes 

Este instrumento regulamenta as condiyóes de emprego dos 
trabalhadores de planta9oes situadas em regioes tropicais 
ou subtropicais, onde se cultivam ou se produzem certos 
produtos para fins comerciais. A conven<;áo cobre urna ampla 
gama de temas que vao desde contratos de trabalho, 
salários, direito de sindicaliza9áo e de negocia9áo coletiva, 
liberdade sindical, habitayao, inspe9ao do trabalho, servi9os 
de assistencia médica, indenizayáo por acidentes de trabalho 
e férias anuais remuneradas. 

Nº 138 Conven~io sobre a idade mínima 

A ratificar esse instrumento, os estados se comprometem a 
seguir urna política nacional, com vista a aboli9áo do trabalho 
infantil, e a elevar, progressivamente, a idade mínima de 
admissáo no emprego ou no trabalho, que torne possível o 
mais completo desenvolvimento físico e mental dos menores. 

Fonte: Resúmenes de normas internacionales del trabajo, 2• edit;áo atualizada, (Genebra, OIT, 1990}. 
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formac;ao pessoal, artesanato e indústria rurais 
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PONTOS ALTOS DA ATIVIDADE DA OIT EM 

FAVOR DOS POVOS INDÍGENAS E TRIBAIS 

ANTERIORES A CONVENCAO Nº 169 

1921: A OIT realiza estudos sobre as condi96es de trabalho dos 
trabalhadores dos povos indígenas e tribais, 
particularmente sobre o trabalho for9ado das "popula96es 
nativas" nas colonias. · 

1930: É adotada a Conven9ao 29 que estabelece normas e 
permite o desenvolvimento de atividades em favor das 
popula96es indígenas e tribais. 

1952-72: Soba lideran9a da OIT, num esfor90 multiagencial, 
inicia-se o Programa Indigenista Andino na Argentina, 
Bolívia , Chile, Colombia, Equador, Peru , Venezuela, 
cobrindo cerca de 250.000 indígenas. 

1953: A OIT publica o livro: "Poblaciones Indígenas: Condicines 
de Vida y de Trabajo de las Poblaciones Aborígenes en 
los Países 1 ndependentes". 

1957: É adotada a Conven9ao nº 107 sobre popula96es 
indígenas e tribais, ratificada por 27 países. 

1986: Reuniao de Peritos da OIT recomenda a revisao da 
Conven9ao nº 107. 

1988-89: A Conferencia Internacional do Trabalho revé a 
Conven9ao nº 107. 

1989: É adotada pela Conferencia Internacional do Trabalho a 
Conven9ao nº 169 sobre os povos indígenas e tribais. 

Transparencia 1 
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LISTA DE PAÍSES QUE RATIFICARAM A CONVENCAO Nº 169 

(até junho de 1996) 

1 México ( 1990) 

2 Guatemala (1996) 

3 Costa rica (1993) 

4 Peru (1994) 

5 Bolivia (1991) 

6 Noruega ( 1990) 

7 Dinamarca (1196) 

8 Honduras (1995) 

9 Colombia (1991) 

1 O Paraguai (1993) 

Transparencia 2 
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COMPARACAO ENTRE A CONVENCAO Nº 107 

E A CONVENCAO Nº 169 . 

Nº107 

Parte da idéia de que as 
populac;oes indígenas e tribais 
eram sociedades temporárias 
destinadas a desaparecer em 
consequencia da moderni
zac;ao. 

N°169 

Baseia-se na idéia de que os 
povos indígenas e tribais (PIT) 
sao sociedades permanentes. 

Dá-se preferencia a Dá-se preferencia a "pavos". 
"populac;oes". 

Propiciava a assimilac;ao dos 
pavos indígenas e tribais na 
sociedade dominante. 

lmplicava proteger os pavos 
indígenas e tribais durante sua 
transic;ao para a modernizac;ao. 
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lsto significa propiciar o 
estabelecimento de urna nova 
relac;ao entre o Estado e os PIT, 
com base no reconhecimento da 
diversidade cultural e étnica. 

• 

Implica, além disso, outorgar 
protec;áo aos PIT e incentivá-los 
a estabelecer suas próprias 
prioridades de desenvolvimento. 

Transparencia 3 

COMPARACAO DA CONVENC~O Nº 169 COM RELACAO A 
CONVENCAO Nº 107 

FORTALECE: 

disposic;oes com relac;ao ao reconhecimento e a protec;ao dos 
valores tradicionais, as instituic;oes e o direito consuetudinário. 

CONSOLIDA: 

os conceitos de terra e território, introduz novas disposic;oes com 
relac;áo aos direitos dos PIT sobre os recursos naturais de suas 
terras e sobre o direito dos PIT removidos de retornar a suas 
terras ancestrais. 

INTRODUZ: 

o direito a auto-identificac;ao, a consulta e a participac;ao, o direito 
de decidir sobre suas próprias prioridades e disposic;oes sobre 
contatos e cooperac;áo entre os PIT através das fronteiras. 

Transparencia 4 
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ESTRUTURA DA CONVENCAO Nº 169 

,.. 
A Conven9áo pode ser dividida em tres partes principais: 

Parte 1 - Política geral 

Princípios e condi96es básicas que os governos devem 

respeitar em suas rela96es com os pavos indígenas e tribais. 

Parte 11 - Disposi~oes sobre temas específicos 

Trata detalhamento de temas substantivos referentes a: . 

a O terras; 

b D contrata9áo e condi96es de emprego; 

c D forma9áo profissional, artesanatos e indústrias rurais; 

d D previdénc·ia social e saúde; 

e D educa9áo e meios de comunica9áo; 

f D contatos e coopera9áo através das fronteiras. 

Parte 111 - Disposi~oes gerais e administra~io 

Especifica as medidas administrativas que os governos devem 

tomar para garantir a aplica9áo da Conven9ao. 

Transparencia 5 
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PARTE 1 DA CONVENCAO Nº 169 

POLÍTICA GERAL 

A Conven~io aplica-se: 

aos pavos independentes, considerados indígenas, pelo fato de 

descenderem de populac;oes que habitavam o país ou urna 

regiao geográfica a qual pertencia o país na época da conquista 

ou da qolonizac;ao ou do estabelecimento das atuais fronteiras 

estatais, e que, qualquer que seja sua situac;ao jurídica, 

conservam todas as suas instituic;oes sociais, económicas, 

culturais e políticas ou parte delas; 

aos pavos tribais em países independentes, cujas condi96es sociais, 

culturais e económicas os distingam de outros setores da. 

coletividade nacional e que estejam regidos total ou 

parcialmente por seus próprios costumes ou tradic;oes ou por 

urna legislac;ao especial ; 

aos pavos que, além de ter as características acima mencionadas, 

se auto-identificam como povos indígenas ou tribais. 

A Conven~io utiliza: 

o termo "pavos" em vez de "popula96es". 

Transparencia 6 
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PARTE 1 DA CONVENCÁO Nº 169 

POLÍTICA GERAL (continua~io) 

A Conven9ao estabelece os direitos dos povos indígenas e tribais: 

de ter urna existencia duradoura e diferente; 

de definir suas próprias prioridades de desenvolvimento e de 

exercer controle sobre o mesmo·, na medida do possível ; 

de serem consultados de boa-fé, mediante procedimentos 

apropriados e por meio de suas instituiy6es representativas 

com rela9ao a decis6es susceptíveis de afetá-los diretamente, 

inclusive com relayao a medidas administrativas ou legislativas, 

assim como sobre planos de desenvolvimento; 

de manter seus costumes e instituiy6es, inclusive os métodos 

tradicionalmente utilizados para reprimir os delitos cometidos 

por seus membros, desde que nao sejam incompatíveis com 

os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional 

nem com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. 

Transparencia 7 
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PARTE 1 DA CONVEN<;AO Nº 169 
POLÍTICA GERAL (continua~ao) 

Os governos deverao: 
definir a que grupos se aplica a Convenyao, com base em 
critérios objetivos (idioma, parentesco, costumes, etc.) e na 
auto-identificayao dos pavos indígenas e tribais; 

assegurar aos PIT o gozo, em igualdade de condiy6es , dos 
mesmos direitos e oportunidades concedidos aos demais 
membros da comunidade nacional ; 

ajudar os PIT a eliminar as diferenyas sócio-económicas 
existentes entre eles e os demais grupos da comunidade 
nacional ; 

respeitar os costumes e o direito consuetudinário dos PIT, ao 
lhes aplicar a legislayao nacional , inclusive quando se aplicam 
sany6es penais; 

estabelecer mecanismos e procedimentos apropriados de 
consulta com os povos indígenas e tribais; 

assegurar-se de que se realizem estudos apropriados, desde 
que possível, em cooperayao comos pavos interessados, para 
avaliar o\ mpacto social , espiritual , cultural que possam ter as 
atividades de desenvolvimento sobre o meio ambiente. Os 
resultados desses estudos servirao de critérios fundamentais 
para a execuyao das ditas atividades; 

promover as instituiy6es e iniciativas dos PIT. 
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PARTE 11 DA CONVENCAO Nº 169 

DISPOSICÓES ESPECÍFICAS: TERRAS 

"Terras" compreendem o conceito de territórios, o que cobre a 

totalidade do habitat das regioes que os PIT ocupam ou utilizam de 

alguma maneira. 

Os governos deverao: 

- reconhecer, quando for o éaso, a rela9ao especial que 

tem os povos indígenas e tribais com suas terras (para 

os PIT a terra nao é só urna mercadoria; é a base de 

sua identidade como povos específicos), inclusive os 

aspectos coletivos dessa rela9ao; 

- reconhecer os direitos de propriedade e de posse das 

terras que tradicionalmente ocupam; o direito ao uso das 

terras as quais tem tido acesso tradicionalmente para 

suas atividades tradicionais e de subsistencia (povos 

nómades e agricultores itinerantes); 

- identificar as terras dos PIT e proteger seus direitos de 

propriedade e de posse, mediante san96es previstas pela 

lei contra toda intrusao nao-autorizada e por meio de 

procedimentos para resolver as reivindica96es de terras. 

Transparencia 9 
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PARTE 11 DA CONVENCÁO Nº 169 

DISPOSICÓES ESPECÍFICAS: TERRAS (continua~io) 

proteger os direitos dos PIT sobre os recursos naturais de suas terras 

e territórios, inclusive seu direito de participar da utiliza9ao, 

administra9ao e conserva9ao desses recursos; 

consultar os PIT antes de realizar trabalhos de prospec9ao e de 

explota9ao de minerais ou recursos do subsolo ou outros recursos 

cuja propriedade seja do Estado, mas que se encontram nas terras 

de propriedade dos PIT; 

assegurar que os povos indígenas e tribais percebam urna 

indeniza9ao justa e equitativa por qualquer dano que sofram por 

essas atividades e que participem dos beneficios que produzam as 

mesmas; 

consultar os PIT toda vez que se considere modificar sua capacidade 

de alienar suas terras; 

respeitar os procedimentos tradicionais de transmissao, entre os 

PIT, dos direitos sobre as terras existentes; 

garantir aos povos indígenas e tribais um tratamento em igualdade 

de condi96es com os demais setores da popula9ao no 

des.envolvime~to dos programas agrários nacionais; 

os PIT nao deverao ser removidos das terras que ocupam, a nao 

ser em caso rigorosamente necessário. ---
Transparencia 1 O 
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PARTE 11 DA CONVENCAO Nº 169 

DISPOSICÓES ESPECÍFICAS: TERRAS (continua~ao) 
(l 

No caso de remo9ao de suas terras ancestrais, os PIT tém o direito de:· 

* só serem removidos com seu livre consentimento e com 

pleno conhecimento de causa ou ao termo de 

procedimentos adequados, inclusive consulta pública; 

* regressar a suas terras quando deixarem de existir as 

causas que motivaram a remo9ao e o reassentamento; 

* receber terras em qualidade e estatuto jurídico iguais as 

terras que antes ocupavam, caso nao seja possível o 

retorno; 

* ser plenamente indenizados quando forem reassentados. 
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PARTE 11 DA CONVENCAO Nº 169 

DISPOSICÓES ESPECÍFICAS: 

CONTRATACAO E CONDICÓES DE EMPREGO 

Os PIT tem direito de: 

ter acesso a emprego, condi9óes de trabalho, 

assisténcia médica e social e a urna remunera9ao 

equitativa, em condi96es de igualdade com os demais 

trabalhadores; 

exercer todas as atividades sindicais lícitas. 

Os governos deverio: 

adatar, em coopera9ao comos PIT, medidas especiais 

para proteger seus direitos trabalhistas, quando esses 

direitos nao estejam eficazmente protegidos pela 

legisla9ao aplicável aos trabalhadores em geral; 

evitar qualquer discrimina9ao contra os trabalhadores 

indígenas e/ou tribais, garantindo-lhes prote9ao contra 

condi9óes perigosas de trabalho, constrangimento 

sexual e sistemas coercitivos de contrata9ao; 

assegurar que os trabalhadores indígenas e/ou tribais 

sejam plenamente informados sobre seus direitos 

trabalhistas e procedimentos existentes para sua 

prote9ao. 
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PARTE 11 DA CONVENCAO Nº 169 

DISPOSICÓES ESPECÍFICAS: 
~ , 

FORMACAO PROFISSIONAL, ARTESANATOS E INDUSTRIAS 

RURAIS 

Os PIT tem direito de: 

dispor das mesmas oportunidades de formac;ao 

profissional que os demais cidadaos. 

Os governos deverio: 

promover e refor9ar, quando necessário, com a 

pa rti ci pa9ao dos P 1 T, ativid a des trad icionais 

relacionadas com as economías de subsistencia, 

facilitando adequada assistencia técnica e financeira; 

desenvolver programas especiais de formac;ao, caso 

necessário, baseado nas necessidades concretas dos 

PIT; transferir-lhes , quando possível e com sua 

anuencia, a responsabilidade da organiza9ao e 

funcionamento desses prqgramas especiais. 
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PARTE 11 DA CONVENCAO Nº 169 

DISPOSICÓES ESPECÍFICAS: 

PREVIDENCIA SOCIAL E SAÚDE 

Os PIT tem direito de: 

ser atendidos pelos sistemas de previdencia social ou 

servi9os adequados de saúde, em ambito comunitário, 

respeitados seus métodos de preven9ao, práticas 

curativas e medicamentos tradicionais. 

Os governos deverio: 

planejar e administrar os servi9os de saúde, em 

coopera9ao com os PIT, ou lhes proporcionar os meios 

que lhes permitam planejar e administrar esses servi9os 

de urna maneira autónoma; 

dar preferencia a forma9ao e ªº emprego do pessoal 

de saúde da comunidade local. 
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PARTE 11 DA CONVENCAO Nº 169 
DISPOSICÓES ESPECÍFICAS: 

EDUCACAO E MEIOS DE COMUNICACAO 

Os PIT tem direito de: 
receber educa9ao em todos os níveis nas mesmas 
condi96es que as demais pessoas da comunidade 
nacional. 

Os governos deverao: 
desenvolver e aplicar, em coopera9ao com os PIT, 
programas de educa9ao e servi9os adequados a suas 
necessidades, com pleno respeito a suas tradi96es , 
cultura e história ; 

reconhecer o direito dos PIT de criar suas próprias 
institui96es e meios de educa9ao, desde que satisfa<;am 
as normas mínimas estabelecidas; 

tomar medidas para que os povos indígenas e tribais 
tenham a oportunidade de dominar a língua nacional 
ou urna das línguas oficiais do país , assim como 
preservar e promover o desenvolvimento e a prática 
das línguas dos PIT; 

proporcionar conhecimentos gerais e aptidoes que 
permitam as crian9as dos PIT participarem plenamente 
na vida de suas próprias comunidades e na comunidade 
nacional ; 

adotar medidas adequadas , pelos meios de 
comunica9ao de massas e nas línguas dos PIT, para 
lhes dar a conhecer seus direitos e obriga96es; 

sensibilizar e educar os cidadaos nao-indígenas sobre 
a situa9ao dos PIT a fim de eliminar os preconceitos 
contra eles. 
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PARTE 11 DA CONVENCAO Nº 169 

DISPOSICÓES ESPECÍFICAS: 

CONTRATOS E COOPERACAO ATRAVÉS DAS FRONTEIRAS 

Os governos deverao: 

facilitar os contatos e a coopera9ao entre povos 

indígenas e tribais através das fronteiras, inclusive 

atividades económicas, sociais, culturais e relacionadas 

com o meio ambiente. 
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PARTE 111 DA CONVENCAO Nº 169 

DISPOSICÓES GERAIS E ADMINISTRACAO 
f' 

Os governos deverio: 

criar institui9oes ou outros organismos apropriados para 

administrar os programas que afetam os PIT, 

assegurando-lhe·s os meios necessários para seu cabal 

funcionamento; 

aplicar a Conven9ao de urna maneira flexível , levando 

em canta as condi96es e c~racterísticas próprias de 

cada país; 

ao aplicar a Conven9ao, nao reduzir os direitos dos 

PIT garantidos por for9a de outras conven9oes, 

instrumentos internacionais, tratados, leis nacionais ou 

costumes ou acordes. 
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