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Neste Caderno, estudaremos mais uma luta das quebradeiras de coco babaçu 
no campo das leis. Já vimos como é difícil a luta pela Lei do Babaçu Livre. Agora 
vamos estudar as experiências vividas e construir a Lei do Conhecimento 
Tradicional segundo o modo de vida das quebradeiras de coco babaçu.  

No primeiro Caderno de Estudos, relatamos a experiência das quebradeiras com 
a questão do acesso ao seu conhecimento tradicional feito por empresa. Desde 
então já demos muitos passos nesse complicado processo. 

No começo, parecia que essa questão era só entre as quebradeiras e as 
empresas. Nos perguntávamos se seria válido assinar um contrato de repartição 
de benefícios. O que aconteceria nas comunidades tradicionais vinculadas a um 
contrato? E como outras comunidades participariam de um Fundo oriundo 
desse contrato? Seria possível melhorar esse processo?

De povoado em povoado, de encontro em encontro, novos aprendizados e 
perguntas foram surgindo. Também nos reunimos com outros grupos que 
viviam situações parecidas e debatemos com autoridades e pesquisadores. 
Houve debates, críticas e reflexões sobre a Medida Provisória 2186-16. Mas o 
Projeto de Lei continuou desconhecido, assim como o novo Protocolo. 

Assim, nesse Segundo Caderno de Estudos, faremos uma revisão das etapas 
desse aprendizado, buscaremos estudar a legislação, fazendo uma reflexão para 
contribuir com a construção do Projeto de Lei em curso. 

Vimos que para garantir o conhecimento tradicional não há receita pronta, nem 
existe regra única; mas aprendemos que é possível construir uma capacidade 
coletiva para se tomar decisões e viver experiências compartilhadas, trilhando 
um caminho próprio. 

Esperamos que cada leitor e leitora transforme esse caderno em uma ferramenta 
para a construção do direito sobre o conhecimento tradicional segundo seu 
próprio modo de vida, agora no campo jurídico. Que as comunidades 
tradicionais coloquem sua marca também nesse campo de lutas. 

APRESENTAÇÃO
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O conhecimento das comunidades tradicionais é uma coisa viva, mantida e 
reinventada na luta do dia a dia, em casa, na mata e na roça, pelas crianças, jovens e 
adultos, homens e mulheres, na família e na comunidade. 

Esse conhecimento se reproduz na vida da comunidade em seu território, mas 
também se renova na interação que a comunidade mantêm com os outros grupos, 
quer sejam do centro ou da cidade, quer sejam de pesquisadores, fazendeiros ou 
de autoridades e empresas. 

Como cada grupo tem um poder diferente, falamos que as relações entre os 
grupos são relações políticas. Assim, o conhecimento tradicional está na receita da 
farinha do mesocarpo, mas está também nas relações de luta para defender essa 
receita e transformar esse diferencial de poder. 

Por isso, os movimentos sociais têm investido em discutir seu conhecimento em 
termos de direito, lutando para colocar esse direito segundo seu modo de vida, no 
campo jurídico, no espaço público. 

Seguindo nossa tradição de encontrinhos locais e encontrões regionais, 
realizamos várias reuniões locais e 4 seminários interestaduais sobre o tema do 
conhecimento tradicional. Convidamos e atendemos convites para outros 
encontros para discutirmos esse tema, que também foi tratado no VI Encontrão 
das Quebradeiras em 2009. 

Em cada encontro, aprendemos coisas novas da legislação. Discutimos a 
Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção OIT 169, a Medida Provisória 
2186-16, o Protocolo de Nagoya e a sua implementação pelo governo. Vimos que 
muito tem se debatido e divulgado, mas na prática, as decisões e a execução ainda 
estão fora do mundo dos povos e  comunidades tradicionais. A Lei não está sendo 
feita pelas quebradeiras. 

Assim, nossos encontros visam tanto aprender sobre as novas leis, quanto 
reafirmar as regras locais baseadas na tradição de liberdade e de coletividade das 
quebradeiras. Nesses encontros, vimos que diferentes grupos têm vivido 
diferentes processos de aprendizado e adotado diferentes posições.
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1. COMPARTILHANDO A EXPERIÊNCIA
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Nos encontros, vimos que há um grupo indígena envolvido numa ação civil do 
Ministério Público Federal contra empresas que acessaram o conhecimento 
tradicional sem o consentimento prévio e fundamentado. Por outro lado, há 
grupos de colonos que firmaram acordos de utilização e repartição de benefícios 
com empresas que consideram ótimas parceiras. E outros ainda que entraram em 
acordo e fornecem matéria prima para empresas, mas a cada dia aprendem sobre 
novos direitos que antes estavam encobertos.   

Entendemos que, independente das posições de cada grupo, todos têm o direito 
de acesso a todas as informações necessárias para tomar decisões e têm a 
liberdade de traçar estratégias que viabilizem seu modo de vida. Como os modos 
de vida são diferentes, as posições são diferentes.  

Para lembrar das lições que aprendemos a partir das experiências que 
compartilhamos, revisaremos alguns dos  seminários, oficinas e encontros que 
participamos: 

VII  SIMPÓSIO BR ASILEIRO DE ETNOBIOLOGIA E 
ETNOECOLOGIA: DIÁLOGO ENTRE SABERES PARA O 
DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO  
Belém, dezembro de 2008

Nesse evento, a Francilene (da JR - Juventude Rural e AMTR - Associação de 
Mulheres Trabalhadoras Rurais), dona Dáda (do MIQCB) e seu Manoelzinho (da 

COOPAESP) conheceram o Geovani Kezokenaece e o 
Joscélio Onizokaece (da Associação Halitinã), que 
contaram sua luta para recuperar o conhecimento 
tradicional da pintura corporal e da cestaria. 

Kezo e Joscélio contaram também a história de lutas de 
seu povo, em defesa de seu território, contra o avanço dos 
sojicultores e outros fazendeiros.  

Algumas semanas após o simpósio, Kezo nos enviou a 
triste notícia do assassinato de sua parenta Valmireide 
Zoromará, uma liderança de seu povo, morta a tiros em 9 
de janeiro de 2009,  perto de Nova Marilândia, região de 
Diamantino, devido a um conflito por recursos naturais 
em seu território em disputa.

DIFERENTES POSIÇÕES, MAS UMA CERTEZA COMUM:
O CONHECIMENTO TRADICIONAL É PARTE
INSEPARÁVEL DE UM MODO DE VIDA

“sem a terra, não
sobrevive o conhecimento” (Kezo)
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Para melhorar a condição de vida, esses seringueiros fizeram parcerias e acordos 
com pesquisadores e empresas. Depois de um processo de negociação, o grupo 
assinou um acordo com a empresa Natura Cosméticos e definiram uma parceria. 
Durante o encontro em 2008, Eudimar contou que o acordo os favoreceu. O grupo 
também obteve a certificação da FSC, que atesta a boa produção do óleo de 
castanha. 

Porém, em 2008 completavam 11 anos que a RDS tinha sido decretada, mas ainda 
não estava regularizada integralmente, criando problemas para o grupo.

“A confusão e a morosidade do governo em fazer cumprir a 
lei, acaba inviabilizando a lei” concluiu Eudimar. 

Mesmo que a comunidade considerou o acordo satisfatório, se a regularização do 
território e do acesso ao conhecimento tradicional custa a ser efetivada, o 
conhecimento tradicional ainda fica ameaçado.

Nesse mesmo encontro, conhecemos a experiência dos coletores de breu branco e 
castanha, contada pelo Eudimar Viana (da Cooperativa Comaru): 

Lá no Iratapuru, as famílias vivem em colocações ao longo do rio e antes extraíam o 
látex da seringa para um patrão seringalista. Em 1997, foi criada a Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, com 804.184 ha. Mas muitas 
famílias viviam em colocações que ficavam foram da área decretada. Nessa área 
existem muitas castanheiras e seringueiras, assim como árvores de breu branco e 
muitas outras. As famílias utilizam os rios e igarapés para transportar os produtos, 
atravessando fortes cachoeiras. 
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VI ENCONTRÃO DAS QUEBRADEIRAS DE COCO
BABAÇU: NOS BABAÇUAIS HÁ CONHECIMENTOS
TRADICIONAIS
São Luís, junho de 2009 

As 230 quebradeiras de coco eleitas em encontrinhos locais do Maranhão, Piauí, 
Tocantins e Pará discutiram as propostas de suas regionais para a garantia do 
conhecimento tradicional nos babaçuais e na lei. 

Nesse Encontrão, as quebradeiras enfocaram a transmissão do conhecimento 
tradicional para seus filhos e filhas e a relação com empresas interessadas no 
acesso ao seu conhecimento. 

Dona Naná (da AMTR), resumiu assim a importância da renovação do 
conhecimento tradicional na nova geração: 

“Eu entendo que nós, como quebradeira, botamos nossos 
filhos para aprender as nossas atividades, isso não é 
escravizar e sim mais um conhecimento. Nós não somos 
doutor, mas também não estamos tirando o direito que eles 
sejam.” (Naná, Lago do Junco-MA. 2009)

As quebradeiras entendem que essa relação entre o pai ou a mãe e o filho ou a filha, 
que é diferente da relação entre o patrão e o empregado, permite a reprodução do 
conhecimento, através da atividade da criança e do adolescente na unidade 
familiar de produção.

Porém, vemos que as empresas interessadas no acesso e uso do conhecimento 
tradicional estão propondo uma outra relação diferenciada: a parceria. E nesse 
caso a dona Francisca do Buriti-TO (da ASMUBIP) alerta: 

“A principal coisa é você saber o que é parceria, porque pode ser parceria boa ou 
não, eu acho que ser parceria é você fazer as propostas juntas. 

Parceria não é querer que o outro me 
engula de qualquer forma...porque 
existem muitas empresas que vão 
procurar a gente para ser parceiro, mas 
na hora só quer que aceitemos o que 
eles querem.”
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Portanto, vemos que as quebradeiras estão construindo um conhecimento de 
como se relacionar com empresas mantendo sua autonomia e tradição. 

Nesse sentido, é importante lembrar que essa autonomia é fortalecida quando os 
grupos também têm acesso aos recursos do Estado, pois reforçam sua capacidade 
de estabelecer acordos com as empresas de forma mais justa. No Encontrão, foram 
discutidos o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e a PGPM (Política de 
Garantia de Preço Mínimo). 
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Neste Seminário, reuniram-se 
quebradeiras  de  coco do 
Maranhão, Piauí, Tocantins e 
Pará. As lideranças e assessorias 
da COOPAESP, ASSEMA e MIQCB 
compartilharam a negociação 
que travaram com a empresa 
Natura e Cosméticos. Entre 
outras, três diferenças foram 
ressaltadas como dificuldades:
 

· A diferença do tempo da comunidade e o tempo da empresa: a empresa 
tinha uma agenda para lançamento de produtos e insistia que a Coopaesp se 
adequasse à sua agenda;

· A diferença de poder econômico da comunidade e da empresa: a 
comunidade tinha necessidades financeiras que dificultavam a efetiva liberdade e 
fundamentação para suas decisões;

· A diferença de entendimento da comunidade e da empresa: A comunidade 
entendeu que o valor negociado era um direito à repartição de benefícios e a 
empresa insistiu que era uma doação.

Sobretudo, o direito ao consentimento prévio livre e fundamentado já tinha sido 
violado pela empresa e o Estado e o governo não tinham regras para lidar com esta 
situação. 

Foi muito importante também que a COOPAESP entendeu que o conhecimento 
tradicional pertence à coletividade das quebradeiras e decidiu incluir a ASSEMA e 
o MIQCB, embora a empresa não concordasse.

“O conhecimento tradicional é de todas as quebradeiras, 
não pode ser privatizado.” Dáda Chagas, coordenadora do MIQCB na 
época do acordo.

As quebradeiras se perguntaram se seria privatização caso uma associação ou uma 
cooperativa recebesse sozinha os benefícios vindos de um conhecimento que foi 
produzido por indígenas e quebradeiras de muitos lugares, no tempo presente e 
no passado. Assim, chamaram suas organizações parceiras para discutir e 
compartilhar os benefícios.

Dada, Manoel e Alaídes

I SEMINÁRIO “TROCA DE EXPERIÊNCIAS SOBRE
ACORDOS ENTRE EMPRESAS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS”
Bacabal-MA, junho de 2010



O Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia  reuniu representantes de povos 
indígenas e comunidades tradicionais e  pesquisadores de 40 universidades, bem 
como agentes governamentais. 

No evento, a liderança indígena Marcos Apurinã deixou clara a posição dos povos e 
comunidades tradicionais em relação aos acadêmicos: 

“Nós somos sábios também. Nós somos cientistas.          
Como sobrevivemos até hoje?" 

Com tantas dificuldades impostas aos povos e comunidades tradicionais, a sua 
própria existência é a prova de que o conhecimento tradicional é efetivo e eficaz. 

Quando a Maria Alaídes da ASSEMA e a dona Dijé do MIQCB entrevistaram o 
professor Otávio Velho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ele 
também ressaltou a farsa da maior valorização dos conhecimentos científicos em 
relação aos conhecimentos tradicionais. 

Dijé: Professor queria que você me respondesse como o saber empírico se junta 
com o saber da antropologia na busca da proteção dos conhecimentos 
tradicionais?

Otávio Velho: Dona Dijé antes de mais nada eu queria dizer que é um grande 
prazer está aqui com vocês e que eu ao invés de responder perguntas preferia fazer 
perguntas para vocês. Eu acho que uma primeira coisa que a gente devia tentar 
quebrar além do babaçu é quebrar essa diferença forte entre o Conhecimento 
Empírico e o Conhecimento Teórico ou Conhecimento Tradicional, pois não há 
nenhuma teoria que se sustente se não estiver baseada exatamente no 
Conhecimento Empírico. Nós estamos lidando hoje com uma discussão no Brasil 
sobre: O que que é esse país, o que é o Brasil?

SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CONHECIMENTOS
TRADICIONAIS NA PAN-AMAZÔNIA
Manaus, julho de 2010

Entrevista com Otávio Velho12
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Nesse mesmo seminário, Dona Dijé fez parte da mesa "Norma e regulação jurídica 
dos conhecimentos tradicionais" e denunciou que, mesmo com a Convenção 169 
garantindo a participação das quebradeira de coco, 

“as leis são feitas sem que as comunidades tradicionais 
sejam consultadas”. 

Dona Dijé exemplificou com a política de Erradicação do Trabalho Infantil que foi 
feita para a realidade das crianças submetidas à patrão, mas chegou na agricultura 
familiar das comunidades tradicionais de maneira repressora. A educação 
tradicional passou a ser vista como ignorância, um "trabalho infantil" a ser 
erradicado, impedindo as crianças de acompanhar as mães e pais na quebra do 
coco e na roça e violando a transmissão dos conhecimentos tradicionais.  Dona 
Dijé defendeu uma escola controlada pela própria comunidade, que valorize os 
conhecimento tradicional.



Nesse evento, foi importante ouvir os avanços daqueles que entraram em acordos 
e levantaram questionamentos sobre seus direitos. Mas também foi importante 
ver que há outros grupos que não consideraram o relacionamento com  empresas 
como um problema, mas como apoio para uma solução, pois se constituíram como 
importantes parceiros. 

A coordenadora de projetos Gardênia Rodrigues nos contou a história de lutas das 
famílias do PROJETO RECA, que vêm investindo em sistemas agroflorestais desde o 
final da década de 80. Hoje contam com 2.700 ha de plantios em Sistemas 
Agroflorestais e áreas certificadas onde há mais de 40 espécies frutíferas e 
florestais. Nesse processo, o grupo  foi consolidando formas próprias de 
relacionamento com empresas. 

Em 2001, iniciaram-se vendas para a Natura, de manteiga de cupuaçu e depois 
óleo de castanha, farinha de castanha, polpa de cupuaçu, açaí, entre outras. 
Também foram feitos contratos de repartição de benefícios com a Natura. Além 
disso, a empresa é parceira em processos de certificação e no apoio a Escola Família 
Agrícola, que foi concluída em 2009. 

“Não houve problemas [com a empresa] porque sabíamos 
exatamente o que queríamos desde o início” Gardênia Rodrigues, 
coordenadora de projetos do  RECA.

II SEMINÁRIO “PATRIMÔNIO GENÉTICO E
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS: DIREITOS, 
CONQUISTAS E DESAFIOS”

São Luís-MA, setembro de 2011
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Nesse seminário, realizado com a participação de lideranças, pesquisadores e 
funcionários do governo, no auditório do Ministério Público Federal, vimos que a 
preocupação e as ações referentes ao conhecimento tradicional não podem estar 
limitadas ao âmbito de Medidas Provisórias ou Protocolos feitos sem a efetiva 
participação das comunidades tradicionais.

O Raimundo Tembé não se referiu às leis para 
ressaltar a preocupação dos Tembé com a 
manutenção e recuperação de sua língua nativa, 
como fator essencial para se renovar o conhecimento 
tradicional desse povo indígena. O grupo acessou 
informações sobre apoios no IPHAN.

No vídeo “Bora, Gente!” apresentado durante o 
seminário, assistimos as lideranças Tembé 
argumentando que o conhecimento é protegido 
quando existe compreensão entre povos e 
comunidades tradicionais. Para Naldo Tembé os 
camponeses merecem a terra, mas fora dos territórios indígenas. Enquanto os 
camponeses e os indígenas não se unirem, os grandes fazendeiros e madeireiros 
se aproveitam. Raimundo denunciou a exploração ilegal de madeira que leva à 
invasão das terras indígenas dos Tembé.

Seu Trevoada e Erivelton (do STTR de Afuá-
PA) lembraram a história da luta pelo 
território dos ribeirinhos do noroeste da 
Ilha de Marajó, que extraíam madeira e 
palmito, sob controle dos patrões. Depois 
de vários conflitos, livraram-se da condição 
de fregueses e agora extraem o açaí, sob 
seu próprio controle. O convênio entre a 
SPU (Secretaria do Patrimônio da União) e 
o INCRA permitiu a criação de Projetos de 
Assentamento Agro-extrativistas em áreas 
de marinha. 

Com o aumento da demanda por açaí, a renda aumentou, mas as empresas não 
reconhecem os direitos relacionados ao conhecimento tradicional associado ao 
patrimônio genético. Além do conhecimento sobre o açaí, Trevoada se referiu à 
extração de óleos de andiroba, pracaxi e murumuru. Porém, denunciou que o INSS 
não reconhece sua identidade como trabalhador rural extrativista e pescador, 
exigindo que opte por uma ou outra. 15

SEMINÁRIO “O CONHECIMENTO TRADICIONAL
NO MODO DE VIDA DE POVOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS” 
Brasília-DF, outubro de 2011 



Nessa seção, estudaremos:

· O artigo 24 da Medida Provisória 2186-16

· Os artigos 14 e 15 da Convenção 169 da OIT

· O Protocolo de Nagoya

Hoje, a legislação que temos disponível para regular o acesso ao patrimônio 
genético e ao conhecimento tradicional associado é a Medida Provisória 2186-16 
de 2001, que estudamos no Caderno de Estudos anterior. Vimos que há muitos 
problemas nessa Medida Provisória. 

Para discutirmos um exemplo, estudaremos aqui o seu Artigo 24 e a proposta de 
um decreto para regulamentá-lo. Esse artigo diz assim:

ARTIGO 24 DA MP 2186-16: REPARTIÇÃO DE BENEFIĆIOS

Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou processo 
desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético e de 
conhecimento tradicional associado, obtidos por instituição nacional ou instituição 
sediada no exterior, serão repartidos, de forma justa e eqüitativa, entre as partes 
contratantes, conforme dispuser o regulamento e a legislação pertinente.

Parágrafo único: “A União, quando não for parte no Contrato de Utilização do 
Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios, será assegurada, no que couber, a 
participação nos benefícios a que se refere o caput deste artigo, na forma do 
regulamento”.

As partes contratantes podem ser uma empresa interessada no patrimônio 
genético e o proprietário da área onde ele se encontra. A União pode ser 
representada pelo IBAMA. Qual seria o problema?

Da maneira como está hoje, uma empresa interessada no patrimônio genético de 
uma espécie, por exemplo, o babaçu, pode comprar um terreno onde exista 
babaçu e explorar o patrimônio genético (PG) desta espécie sem precisar repartir 
benefícios com ninguém pois ela é a proprietária da área onde se fez o acesso ao 
PG. Recentemente o CGEN aprovou o acesso ao PG por empresas na situação 
acima.

Em novembro de 2011, houve uma reunião da câmara técnica sobre 
procedimentos temáticos do CGEN, para discutir uma minuta de decreto para 
regulamentar esse artigo. O IBAMA convidou e o MIQCB enviou o professor Iran 
Veiga para participar. Ele relatou assim:  

16

2. ESTUDANDO A LEGISLAÇÃO
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Participaram o MMA, IBAMA, MAPA, EMBRAPA, CNPq, Ministério da Saúde e outros, 
UFPA, UNICAMP e SBPC, mas não havia representantes de ONGs e de movimentos 
sociais. Na minuta discutida, o decreto ficaria assim:

· A União, representada pelo IBAMA, teoricamente receberia o benefício em 
nome do grupo que criou e/ou mantém esse PG, redistribuindo o benefício, 
através do FNMA ou do FNDCT, com projetos que visassem preservar este PG;

· O PG e o CTA seriam tratados separadamente. Os povos e comunidades 
tradicionais ou locais participariam da repartição de benefícios oriundos de acesso 
a CTA. O órgão governamental participaria da repartição de benefícios oriundos 
de acesso a PG;

· O CGEN continuaria ausente do processo em que as partes negociam os 
valores da repartição de benefícios e o Estado continuaria sem verificar se eles são 
justos e equitativos.  

A proposta é que para o bom uso deste PG deve-se buscar seu valor no mercado; 
para isso o decreto não criaria um novo imposto e visaria torna-lo atrativo aos 
empresários no mercado. O PG seria considerado como se fosse uma mina, que 
renderia royalties para o governo, assim como o petróleo e os minérios. No caso de 
PG, não seria considerado o papel dos povos e comunidades tradicionais na 
constituição desse recurso, mas apenas o papel do governo na sua proteção. 



Com todos esses problemas da Medida Provisória, as quebradeiras começaram a 
pesquisar como deveria ser então uma Lei que cuidasse de verdade do 
conhecimento tradicional segundo seu próprio modo de vida.

Maria Alaídes e dona Dijé entrevistaram a sub-procuradora da República Déborah 
Duprat, do Ministério Público Federal. Ela alertou que a Medida Provisória como 
um todo criou regras que deixaram os povos e comunidades tradicionais 
vulneráveis. Da forma como está, a Medida Provisória serve mais para legitimar os 
interesses das empresas do que para proteger o conhecimento tradicional no 
modo de vida das comunidades. 

Maria Alaídes: Como você vê, diante de um emaranhado de leis que você colocou 
ontem, nós todas ficamos assim um pouco perdidas...,

Deborah alertou assim: a linguagem 
jurídica ela é um pouco confusa, mas é 
que as leis jurídicas que existem hoje 
elas não dão conta da questão dos 
conhecimentos tradicionais das 
comunidades tradicionais.              

A l é m  d i s s o  d e p o i s  d a  
C o n v e n ç ã o  1 6 9  n ã o  é  
possível que haja uma Lei 
que consiga atingir  as 
populações tradicionais que 
não seja elaborada com a participação delas.

Com esse alerta, vimos que se não cumprir a Convenção OIT 169 como um todo, 
não tem como avançar com as outras leis criadas apenas na perspectiva do 
mercado ou  da proteção ambiental, sem uma efetiva consideração social e 
cultural. Nesse caderno, vamos estudar dois artigos que tratam de questões que 
afetam diretamente a garantia do conhecimento tradicional: o uso da terra e dos 
recursos naturais.

Entrevista com Déborah Duprat

18
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ARTIGOS 14 E 15 DA CONVENÇÃO 169 DA OIT

ARTIGO 14

1. Os direitos de propriedade e posse de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos 
interessados deverão ser reconhecidos. Além disso, quando justificado, medidas 
deverão ser tomadas para salvaguardar o direito dos povos interessados de usar terras 
não exclusivamente ocupadas por eles as quais tenham tido acesso tradicionalmente 
para desenvolver atividades tradicionais e de subsistência. Nesse contexto, a situação 
de povos nômades e agricultores itinerantes deverá ser objeto de uma atenção 
particular.

2. Os governos tomarão as medidas necessárias para identificar terras 
tradicionalmente ocupadas pelos povos interessados e garantir a efetiva proteção de 
seus direitos de propriedade e posse. 

ARTIGO 15

1. O direito dos povos interessados aos recursos naturais existentes em suas terras 
devera gozar de salvaguardas especiais. Esses direitos incluem o direito desses povos 
de participar da utilização, administração e conservação desses recursos.

Esses artigos refletem o que foi dito em entrevistas com quebradeiras nos 4 
Estados. Assim, a nova Lei do Conhecimento Tradicional precisa tomar como base 
a Convenção OIT 169, para cumprir o que está definido na questão da terra,  da 
educação e saúde, do modo de vida como um todo. Se o conhecimento tradicional 
é considerado só como uma ferramenta para proteger o meio ambiente ou só para 
atender o mercado, o modo de vida pode se desestruturar e a cultura acaba 
virando um mero enfeite. Assim, não é uma surpresa que  193 países assinaram a 
Convenção da Diversidade Biológica, mas até agora apenas 22 países assinaram a 
Convenção OIT 169. 



O que é o Protocolo de Nagoya?

O PROTOCOLO DE NAGOYA

É um acordo entre os países sobre como realizar três processos indicados na 
Convenção da Diversidade Biológica:

· O acesso e uso de recurso genético;

· O acesso e uso de conhecimento tradicional;

· A repartição de benefícios gerados por esses acessos e usos.

Quais são os principais objetivos do Protocolo de Nagoya?
· Garantir a soberania dos países sobre seus recursos; 

·Criar regras para quiser acessar e usar o recurso genético e/ou o 
conhecimento tradicional associado a esse recurso;

· Garantir direitos para quem quiser e para quem não quiser prover amostra 
de recurso genético e/ou o conhecimento tradicional associado a esse 
recurso.

Quais as principais exigências do Protocolo de Nagoya?
· Consentimento prévio fundamentado pela comunidade;

· Termos e contratos acordados entre as partes;

· Termos e  contratos autorizados pelo governo.

Para quê as regras do Protocolo de Nagoya?
· Para garantir o direito da comunidade tradicional dizer livremente se quer 

ou se não quer permitir o acesso ao recurso genético e/ou conhecimento 
tradicional associado;

· Para garantir a repartição justa e equitativa dos benefícios vindos do 
acesso e do uso desses recursos e/ou conhecimento;

Como essas regras vão funcionar? 

Os governos e os representantes da sociedade civil que participaram das 
negociações conseguiram consenso sobre alguns mecanismos para fazer as regras 
funcionarem. 

· Pontos de verificação nos portos, aeroportos e órgãos;

· Certificado reconhecido internacionalmente;

· Capacitação do governo e da sociedade;

· Criação de órgãos, sistemas, programas, códigos e práticas;

· Fomento à pesquisa.

Então, como disse dona Querubina, uma coisa é a regra da lei no papel e outra é a 
regra da prática na vida vivida. Assim, para construir uma Lei do conhecimento 
tradicional, as quebradeiras têm refletido sobre as regras de seu próprio            
modo de vida.20
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3. BUSCANDO A REFLEXÃO
Quando as quebradeiras propuseram uma Lei do Babaçu Livre, elas buscaram a 
reflexão das práticas e noções locais, trazendo-as para o que seria escrito no papel 
da Lei. Para construir uma Lei do Conhecimento Tradicional, anotamos aqui 
algumas reflexões das companheiras:

O ENTENDIMENTO DE ASSUNÇÃO

Dona Assunção vive na Ilha de Camaputiua, na 
Baixada Maranhense. Ela e seu irmão estão 
ameaçados de morte por aqueles que querem 
lhes tomar as terras tradicionalmente 
ocupadas pelo seu povo quilombola. O mesmo 
governo que não toma providências sobre isso 
diz que quer fazer uma Lei para proteger o 
conhecimento tradicional. Mas dona Assunção 
diz assim: 

“Essa lei aí do conhecimento, eu 
escuto, até divulgo assim as letras, 
mas não é de meu entendimento, 
n ã o .” ( A s s u n ç ã o .  Q u i l o m b o  d e  
Camaputiua/Cajarí-MA, 2012)

Cada sociedade nacional tem sua lei. Essa lei deve refletir o entendimento que essa 
sociedade tem sobre o direito. Mas na sociedade brasileira, existe uma diversidade 
de grupos sociais com entendimentos diferentes.  Sobretudo, existe uma 
diferença de poder muito grande entre um grupo e outro. Por isso, um 
entendimento pode prevalecer sobre o outro. 

Para dona Assunção, uma lei do conhecimento sem a garantia do território 
tradicional não passa pelo seu entendimento. O governo está propondo capacitar 
o povo sobre a Medida Provisória que ele fez sozinho, segundo seu próprio 
entendimento. Com o Protocolo de Nagoya sendo ratificado, o governo irá lançar 
um Lei definitiva, que até agora não passou pelo entendimento dos povos e 
comunidades tradicionais. Isso tira o direito desses grupos escolherem o que 
querem nessa Lei.
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A ESCOLHA DE ANTÔNIA

Dona Antonia participou da luta pelas terras de Centrinho do Acrísio e de outras 
comunidades tradicionais do município de Lago do Junco, na década de 80.  Ela 
lembra dos anos de perseguições por grileiros e fazendeiros, sob conivência e 
apoio do governo e descaso da sociedade. Mas 
as comunidades resistiram e permaneceram na 
terra. Depois, através das associações e 
cooperativas, viabilizou-se a proteção e uso dos 
babaçuais. 

“Olhe, quando a cooperativa 
começou, diziam que era da BESTA 
FERA. Porque, onde já se viu? Pobre 
ter caminhão, dinheiro para fazer 
cantina? Pois, olhe amiga, hoje, a 
gente diz assim: A cooperativa é da 
SABIDA FERA, porque besta, nós 
era.” (Antonia Brito. Lago do Junco-MA, 1991)
 

Então, dona Antônia refletiu que, para mudar o que já se viu e pobre ter caminhão e 
cantina, precisa ter a união da cooperativa, mas precisa também ter a sabedoria de 
não ser besta frente ao que se diz sabido. 

Quase dez anos se passaram, e hoje ninguém precisa se esconder no mato. Tem 
bolsa família e o transporte vai até a porta. Tem celular e o ensino  chegou no 
povoado. Tem moto e a roupa já não se compra só no inverno. Se pode até escolher 
com que luxar. Mas foi para isso toda a luta? 

“Noemi, nos nossos encontros, terminava as reuniões, 
quantas vezes você já me viu dormindo nua, porque se não 
lavasse aquela [roupa que vestiu durante o dia], no dia 
seguinte não tinha o que vestir? Pois, hoje, eu vou para as 
reuniões, eu posso é escolher aquela que eu quero vestir... 
Mas será quer era isso mesmo que eu queria escolher?“ 
(Antonia Brito. Lago do Junco-MA, 2010)

Como resultado das muitas lutas, já se pode escolher uma roupa. Mas a terra 
continua fora da escolha de muitas quebradeiras. Ainda não se pode escolher o 
conhecimento que queremos para nossos filhos. O que queremos escolher para 
colocar numa Lei? Que lições aprendidas no modo de vida das quebradeiras de 
coco escolheremos para construir uma Lei do conhecimento tradicional?
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A LIÇÃO DA DIOCINA

A Diocina lembra os anos de luta em que se alimentava apenas com chá de folha de 
laranja e um punhado de farinha, quebrando coco e tocando a roça com os filhos. 
O fazendeiro oprimia o povo do Ludovico, privando-o da quebra do coco e da mata 
para roça. O coco era preso e a mata ameaçada. 

Até que o povo se levantou e garantiu o seu direito. Hoje, o babaçual está liberto e a 
terra é da comunidade. Diocina e suas parceiras coordenam a produção, o 
beneficiamento e a comercialização de seus produtos, que chegam até a exportar. 
Mas para manter vivo o conhecimento tradicional que sustentou a luta, Diocina 
continua aprendendo novas lições.  
    

“A coisa que eu mais gosto na 
minha vida é ir pra dentro do 
mato e ficar sentada um bom 
pedaço lá. Porque areja a 
mente da gente e a gente 
aprende. O melhor professor 
pra gente, é essa universidade 
... não sabe? O universo! Olhar 
pra essas florestas e pensar o 
que elas querem ... da gente.” 
(Diocina Lopes, Lago do Junco-MA, 2011)

A Medida Provisória 2186-16 trata sobre a proteção e o acesso ao conhecimento 
tradicional associado ao patrimônio genético, “relevante à conservação da 
diversidade biológica, à integridade do patrimônio genético do país e à utilização 
de seus componentes”. Atualmente, essa relevância ambiental é entendida através 
dos interesses de uso no mercado 'esverdeado'. A moda é tirar as coisas que 
queremos da floresta através de um mercado verde, com pagamento verde, numa 
economia verde. 

No entanto, quem controla esse mercado, por mais verde que queira ser, não são os 
povos e comunidades tradicionais. As quebradeiras de coco desde sempre 
participaram dos mercados, e conhecem muito bem a luta para colocar e negociar 
seus produtos no mercado. Porém, colocar os produtos da natureza no mercado 
de forma justa é diferente de transformar a natureza mesma numa mercadoria, 
numa commodity. 

Enquanto a empresa olha para a floresta e pensa o que quer lucrar dela, existem 
comunidades tradicionais que olham para florestas e pensam o que as florestas 
querem delas. Esse jeito de pensar é um conhecimento tradicional, em que a 
natureza é parte de um modo de vida. Mas como lutar por esse conhecimento no 
modo de vida das quebradeiras de coco babaçu? Onde está o tesão no povo para 
continuar mais essa luta? 
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A TESÃO NO POVO DE QUERUBINA

Há décadas, dona Querubina vive os muitos conflitos nos povoados ao redor de 
Imperatriz. Nos anos 90, o sindicato que liderava enfrentou a invasão da CELMAR e 
a derrubada dos babaçuais para o plantio de eucalipto. Depois, ela se virou e o 
povo brigou contra as guseiras e carvoarias que impediam a sobrevivência. 

“Veja só, quando a gente 
fala de virar e botar prá 
brigar, não é briga de 
facão, de arma, é uma 
briga ideológica. É uma 
briga por direito, é uma 
briga por espaço. É uma 
briga pela sobrevivência, 
né? Como essa história de 
virar e virar e botar pra 
brigar, né? Isso dá uma 
t e s ã o  n o  p o v o,  p a r a  

continuar. Então nós vamos continuar essa luta” (Querubina 
Silva, Imperatriz-MA, 2011)  

As quebradeiras lutaram nos anos 90 contra a CELMAR e continuam a lutar hoje, 
agora contra a Suzano Papel e Celulose. Essa história de virar e botar para brigar 
deu uma tesão no povo para continuar a lutar pela terra e babaçuais, mas 
sobretudo a lutar pelo seu direito. Agora, lutamos no espaço público para dizer o 
direito que se quer sobre os conhecimentos tradicionais. Que direitos queremos 
ao construirmos uma Lei do Conhecimento Tradicional?
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4. CONSTRUINDO A LEI

Em 1995, com uma proposta de Marina Silva, começou a lida para construir uma lei 
para a regulamentação do acesso e proteção ao conhecimento tradicional. Porém, 
as consultas públicas nunca chegaram às comunidades. 

Em 2000, o governo Fernando Henrique lançou uma Medida Provisória, 
basicamente para viabilizar os interesses de uma empresa. Houve um debate entre 
legisladores e representantes da sociedade civil até se chegar à Medida Provisória 
2186-16 em 2001. Nesse debate, também não se criou condições para as 
comunidades tradicionais participarem efetivamente. 

Em 2008, o Ministério do Meio Ambiente promoveu a Oficina sobre o Anteprojeto 
de Lei de Acesso e Repartição de Benefícios, em Luziânia-GO. Lideranças e 
assessores de povos e comunidades tradicionais de 16 Estados do Brasil 
reclamaram que não participavam da construção da lei. 

Ao final, declarou-se aos representantes da Casa Civil que, caso o processo de 
consulta não fosse revisto, as organizações das comunidades iam denunciar ao 
Ministério Público, pois  o processo de consulta pública desrespeitava os acordos 
internacionais ratificados pelo Brasil, como a OIT 169, a Declaração das Nações 
Unidas sobre o Direitos dos Povos Indígenas, o Tratado Internacional dos Recursos 
Fitogenéticos da FAO e a Convenção sobre Diversidade Biológica. 

Os representantes dos órgãos presentes, inclusive da Casa Civil, prometeram 
tomar providências. Desde então, esse ante-projeto de Lei circulou por diferentes 
órgãos do governo. Nesses 5 anos, porém, as comunidades tradicionais 
continuaram excluídas dessa construção.

Em 2012, o MMA e o MDA convidaram povos indígenas, comunidades locais e 
gestores públicos de órgãos estratégicos para uma outra Oficina em Brasília, para 
divulgar a temat́ica do acesso e proteção de recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais, e repartição justa e equitativa dos benefićios advindos do uso desses 
recursos. Além da troca de experiências, a oficina visava produzir metodologias e 
materiais didáticos de divulgação do tema, bem como recomendações sobre o 
tema. 

A oficina em si e a proposta de encaminhamento foi basicamente sobre a 
divulgação e a capacitação sobre o tema, mas tal como entendido na atual 
legislação. Sequer tomou-se conhecimento da atual versão do ante-projeto de lei. 
Não se iniciou um processo de reflexão e construção de uma lei que de fato 
considere o modo de vida dos povos e comunidades tradicionais.   

Na ausência de um efetivo debate sobre o que os povos e comunidades 
tradicionais propõem como lei do conhecimento tradicional segundo seu próprio 
modo de vida, o MIQCB, a ASSEMA e a COOPAESP juntamente com seus assessores, 
colaboraram um texto, que foi chamado de Protocolo de São Luís, em linguagem 
própria do campo jurídico, baseado no que já tinham ouvido das quebradeiras 
sobre o tema, tanto em campo quanto nos eventos.



As principais questões identificadas foram:

1. As quebradeiras buscam preços justos para seus produtos, porém sua 
relação com a natureza e seu conhecimento não são entendidos como 
mercadorias, como podem fazer supor a forma dos contratos;

2. As quebradeiras buscam garantir suas regras locais como direitos no campo 
jurídico, que devem ser reconhecidos por lei que considere seus modos de 
vida como um todo, numa ordem pluralista;

3. As quebradeiras se reconhecem como diferentes enquanto comunidades 
tradicionais, a suposta igualdade entre as partes assumida em um contrato 
deve ser questionada e revista pelo Estado e pela sociedade;

4. Os instrumentos jurídicos que atualmente regulamentam o acesso e 
repartição de benefícios acionam as forças do campo econômico ao invés 
daquelas dos direitos específicos das comunidades tradicionais;

5. Os instrumentos jurídicos assumem igualdades entre novos sujeitos de 
direito através de termos e contratos, mantendo a mesma estrutura que 
reproduz desigualdades;  

6. Os instrumentos jurídicos são permissivos à privatização de bens coletivos 
e à imposição de regras alheias às relações entre  comunidades tradicionais 
e a natureza, tornando-as vulneráveis.

Com essas questões identificadas, apresenta-se um primeiro rascunho de 
protocolo, para que seja revisado nesse Caderno de Estudos:
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PROTOCOLO DE SÃO LUÍS

Proposta a partir dos debates das quebradeiras de coco babaçu sobre seus 
direitos em processos de consentimento prévio livre e esclarecido  ao acesso 
ao conhecimento tradicional associado aos recursos genéticos e a repartição 
justa e equitativa dos benefícios que derivem de sua utilização

INTRODUÇÃO

Com a Constituição Federal de 1988, a sociedade brasileira reconheceu que 
o Brasil é um país plural, composto por uma diversidade de grupos sociais, 
denominados pelos dispositivos mais recentes como “povos e comunidades 
tradicionais” (Decreto n.6.040 de 02 de fevereiro de 2007). O reconhecimento da 
existência social desses grupos implica a garantia plena dos seus direitos, que se 
expressam na proteção de suas práticas sociais relacionadas a distintas maneiras 
de criar, de fazer e de viver.

No sentido de fortalecer esse processo de reconhecimento da diversidade 
social, que rompeu definitivamente com o paradigma da “assimilação”, o Brasil 
acordou e ratificou um conjunto de tratados e de declarações na órbita 
internacional, que objetivam a criação de um sistema de proteção dos direitos  
humanos,  considerando-se as especificidades desses grupos sociais.

A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
acordada e ratificada pelo Brasil (Decreto n. 5.051 de 19 de abril de 2004), 
representa um marco legal nesse processo de conquista de direitos, devendo ser 
utilizada em todas as situações que envolvem a elaboração de novos dispositivos e 
a interpretação dos direitos desses grupos sociais. A regulamentação de     
medidas que possam garantir o acesso ao conhecimento tradicional associado à 
biodiversidade somente tem sentido se for articulada, elaborada e aplicada  com 
as garantias de acesso e uso dos recursos naturais e da terra em que 
tradicionalmente vivem.

A Convenção da Diversidade Biológica  que também foi acordada e 
ratificada pelo Brasil (Decreto Legislativo nº 2, de 5 de junho de 1992), reconheceu 
que a proteção da diversidade biológica está umbilicalmente ligada à proteção da 
diversidade social e, por isso, a obrigatoriedade da repartição justa e equitativa dos 
benefícios, que derivem da utilização do conhecimento tradicional e dos recursos 
genéticos a ele associados. 



O Protocolo de Nagoya, acordado recentemente pelo Brasil, deve vir ao 
encontro dos objetivos da CDB, notadamente, os direitos que envolvem a garantia 
de uma justa e equitativa repartição dos benefícios do conhecimento tradicional e 
dos recursos genéticos a ele associados.

Neste período em que o Brasil está discutindo a elaboração de um Projeto de 
Lei ,em substituição a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, que 
“Regulamenta o inciso II do §1° e o §4° do art.225 da Constituição, os arts. 1°, 8° 
alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade 
Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao 
conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à 
tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá 
outras providências”, o presente Protocolo objetiva contribuir com a elaboração 
desse novo marco legal, apresentando sugestões que devem ser contempladas no 
Projeto de Lei, levando em consideração as dificuldades e os problemas 
enfrentados pelos grupos sociais quando da discussão e da elaboração dos 
contratos de acesso, uso e repartição de benefícios. 

A enorme desigualdade econômica entre as partes torna obrigatória a 
participação ativa do Estado, por meio do CGEN, nos processos de negociação para 
a garantia de uma maior transparência nas negociações e de uma maior equidade 
nos processos, sob pena de violação do próprio princípio que norteia a Convenção 
da Diversidade Biológica e o Protocolo de Nagoya de justa e equitativa distribuição 
dos benefícios.

OBJETIVO

Este Protocolo de São Luís objetiva contribuir com a elaboração do Projeto 
de Lei, em substituição à Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001 e 
com a interpretação desta Medida Provisória, apresentando sugestões que devem 
ser contempladas na Lei , levando em consideração as dificuldades e os problemas 
enfrentados pelos grupos sociais quando da discussão e da elaboração dos 
contratos de acesso, uso e repartição de benefícios realizados. 

PRINCÍPIOS

Instituir mecanismos que possam garantir aos grupos sociais plena 
autonomia em relação à tomada de decisão envolvendo autorização para o 
acesso, uso  e para a elaboração do Contrato de Repartição de Benefícios. Por meio 
do CGEN, o Estado deverá garantir: o acesso e a disponibilidade de todas as 
informações necessárias, inclusive aquelas resguardadas pela  parte requerente, 
para que seja possível a tomada consciente da decisão; o apoio na formação de 
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consciência dos grupos no sentido de que possam ter a dimensão dos seus direitos 
e dos interesses em jogo; o respeito ao  "tempo da comunidade” para a devida 
apropriação da questão, que envolve distintas temporalidades; o impedimento de 
qualquer ação da parte requerente que objetive “encurtar” ou “desestabilizar” os 
processos em curso para favorecer ganhos imediatos; a aplicação de sanções às 
práticas e atitudes da parte requerente – a entidade  interessada em explorar o 
recurso da biodiversidade e conhecimentos tradicionais – que venham a ferir a 
autonomia dos grupos. 

O acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade deve 
considerar a garantia suprema de que esse processo não vai provocar nenhum tipo 
de restrição ou prejuízo à reprodução física e social dos grupos, bem como dos 
processos de organização que protagonizam para a garantia de seus direitos.

A garantia da justa e equitativa repartição dos benefícios tal como 
concebida pelos povos e comunidades tradicionais é condição indispensável para 
o acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade e a anuência do 
Contrato de Repartição dos Benefícios. 

A justa e equitativa repartição de benefícios deve constituir incentivo à 
conservação e à proteção da diversidade biológica e promover o desenvolvimento 
sustentável e o bem estar de toda a sociedade, contribuindo, inclusive, para a 
redução das desigualdades e da pobreza, compromissos assumidos pelo governo 
federal, nacional e internacionalmente.

RELAÇÃO DOS DISPOSITIVOS

A elaboração de novos dispositivos legais e a interpretação dos direitos 
envolvidos devem ser orientados ou realizados segundo os dispositivos contidos 
na Convenção nº169 da OIT, acordada e ratificada pelo Brasil (Decreto n. 5.051 de 
19 de abril de 2004). Os povos e as comunidades tradicionais do Brasil, segundo o 
Decreto nº 6.040 de 07 de fevereiro de 2007, estão protegidos pelo manto da 
Convenção nº 169 da OIT.

CO N D I ÇÕ E S  PA R A  AC E S S O  AO  CO N H E C I M E N TO  
TRADICIONAL

A parte requerente e os órgãos governamentais competentes deverão  agir 
de boa fé e observar o direito à informação, nos termos da Lei Federal nº 10.650, de 
16 de abril 2003, fornecendo e disponibilizando todas as informações sobre o 
projeto de bioprospecção e de produção de benefícios necessárias para que 
consentimento seja realizado de forma prévia e fundamentada pelas 
comunidades. 



Deverá ser garantida a participação livre e fundamentada dos membros das 
comunidades em todas as etapas do processo de consentimento prévio e 
contratação da repartição de benefícios. A realização do expediente da consulta 
prévia também deverá ser utilizada de forma considerada adequada pela 
comunidade para a tomada das suas decisões. Levando em consideração a 
importância das mulheres, dos idosos e dos jovens nas comunidades, é decisivo 
incluí-los, inclusive nas discussões em torno da elaboração de medidas e políticas  
para a conservação da biodiversidade no Brasil.

Uma vez realizado o contato com a comunidade e obtida resposta positiva à 
consulta prévia para a realização do acesso e uso do conhecimento tradicional 
associado à biodiversidade, a parte requerente fica impossibilitada de realizar 
contato com outra comunidade para obtenção das mesmas informações, sob 
pena da paralisação imediata do procedimento de consulta, retornando as partes 
envolvidas ao estado anterior ao início do processo. A desistência do contato da 
primeira comunidade fica condicionada a uma justificativa detalhada da parte 
requerente, que deverá ser encaminhada ao grupo e ao CGEN para fins de 
deliberação. 

ELABORAÇÃO DO CONTRATO DE REPARTIÇÃO DOS 
BENEFÍCIOS

Quando das discussões para a elaboração do Contrato de Repartição dos 
Benefícios, a parte requerente fica obrigada a fornecer todas as informações 
necessárias para que a parte requerida possa ter condições de participar de forma 
equitativa no processo de negociação. Quando o grupo necessitar de 
acompanhamento técnico (advogado, antropólogo e economista)  é obrigação 
dos requerentes custearem esta assessoria, sendo responsável pela contratação e 
remuneração do profissional, que será indicado pelo próprio grupo.

A parte requerente não deve elaborar o contrato apenas com a participação 
de lideranças ou técnicos a serviço da comunidade, a não ser que assim seja 
determinado pela própria comunidade. 

Se a elaboração do contrato demandar o deslocamento das comunidades 
ou representantes e/ou dos profissionais que as estejam auxiliando, para outra 
cidade, Estado ou país, a requerente arcará com as despesas inerentes a esse 
deslocamento, tais como passagens e diárias, para hospedagem, alimentação e 
transporte.
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CONTEÚDO DO CONTRATO DE REPARTIÇÃO DOS 
BENEFÍCIOS

Juntamente com o Contrato, deverá constar a ata da Associação ou 
Cooperativa, que autorizou o seu representante legal, a assinar o Contrato de 
Repartição de Benefícios. Não havendo associação ou cooperativa, o Contrato de 
Repartição de Benefícios deverá ser realizado diretamente com a comunidade, 
que deverá ser reconhecida como sujeito de direito.

A Lei deverá estabelecer um prazo mínimo para a vigência dos Contratos de 
Repartição de Benefícios. A Lei deverá prever um conteúdo indispensável para os 
Contratos de Repartição de Benefícios, com “Cláusulas Contratuais Modelos”, 
segundo o Protocolo de Nagoya, levando prioritariamente  a necessidade de 
proteção dos direitos das comunidades. 

O CGEN deve analisar a justiça e equidade do Contrato. Caso seja verificado 
pelo CGEN que o Contrato de Repartição de Benefícios não estabelece uma justa e 
equitativa repartição dos benefícios, o processo ficará sobrestado até que os novos 
termos sejam incluídos no Contrato. Verificado má fé da parte, sanções civis, 
administrativas e penais deverão ser adotadas pelo CGEN. Um “Código de 
Conduta” da parte, conforme orientações do Protocolo de Nagoya deverá 
regulamentar os procedimentos de acesso e de elaboração do Contrato de 
Repartição de Benefícios.

Os recursos, fruto da repartição dos benefícios, não deverão ser gastos em 
obras destinadas ao atendimento de serviços públicos, que devem ser prestados 
pelo Estado. Se existir esse tipo de demanda por parte da comunidade, caberá ao 
Estado atendê-las de forma prioritária. 

O Contrato de Repartição de Benefício deverá prever a obrigatoriedade do 
pagamento justo pelo uso de todas as imagens e informações da comunidade, 
independentemente do Contrato de Repartição de Benefícios. Se as imagens 
foram utilizadas para fins comerciais, o pagamento deverá levar em consideração 
os ganhos da parte com a veiculação das imagens. Para isso, o CGEN deverá adotar 
critérios para aferir se o pagamento pelo uso das imagens e informações foi 
realizado de forma justa.

No caso de requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual ( 
no qual estão incluídas as marcas, patentes, dentre outros) , os Contratos de 
Repartição de Benefícios deverão prever formas de aditamento do Contrato, a fim 
de ajustar a repartição de benefícios.



PAPEL DO CGEN

O CGEN deverá manter os grupos informados de seus direitos. O CGEN 
deverá criar mecanismos para promover a conscientização das comunidades em 
relação à importância do conhecimento tradicional associado à biodiversidade e 
às questões conexas de acesso e repartição de benefícios.Mais do que descrever os 
artigos, o CGEN deverá deverá informar o conteúdo e as consequências das leis 
para os grupos. 

O CGEN deverá estabelecer diretrizes objetivas que permitam aos povos e 
comunidades tradicionais estabelecer parâmetros próprios de justiça e equidade 
na repartição de benefícios.

O CGEN deverá promover ações de capacitação de agentes de órgãos 
governamentais e não governamentais que possam assessorar e orientar as 
comunidades em processos de anuência. Convênios com entidades profissionais, 
como por exemplo a ABA – Associação Brasileira de Antropologia, devem ser 
realizadas para esse fim.

O consentimento deve ser referendado  pelo CGEN apenas após a 
verificação de que o Contrato de Repartição de Benefícios é justo e equitativo.

Todos os processos e Contratos de Repartição de Benefícios deverão ser 
disponibilizados integralmente pelo CGEN ao público. O sigilo, se necessário, 
incidirá na medida indispensável à garantia do segredo industrial,  observado o 
disposto na Lei 10.650/2003.

A composição do CGEN, conselho de caráter consultivo e deliberativo, 
refletirá a diversidade dos interessados diretos nas matérias que constituem sua 
competência, envolvendo Ministérios e representantes de povos e comunidades 
tradicionais. No sentido de garantir a participação dos povos e comunidades 
tradicionais, o CGEN ficará responsável por um fundo composto por recursos 
devidos aos requerentes, e custeará as passagens e as diárias das pessoas 
indicadas pelas comunidades.

O CGEN deverá buscar condições para que se promovam processos que 
permitam o aprimoramento das medidas legais existentes, como por exemplo, a 
reflexão de como a repartição de benefícios por acesso ao conhecimento 
tradicional difuso não seja privatizado por apenas uma pessoa ou um grupo. 
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FISCALIZAÇÃO

O valor obtido das multas deverá ser depositado em um Fundo para o 
Conhecimento Tradicional, a ser criado pelo governo federal, sendo que os 
recursos originários do Fundo serão destinados diretamente aos povos e 
comunidades tradicionais. Uma vez descumprido os termos da Lei, fica proibido 
qualquer medida que possa abrandar as punições, sobretudo pelo fato de que 
envolvem direitos de grupos até então desprotegidos pela ordem jurídica 
brasileira. As punições deverão ser pedagógicas, a fim de evitar que a parte     
possa incorrer nos mesmos procedimentos. O acesso e uso não autorizado, além 
de gerar as responsabilidades próprias previstas na MP também é considerado 
dano moral coletivo.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Como responsáveis pela proteção dos direitos das minorias, o Ministério 
Público Federal e Estaduais deverão acompanhar a elaboração dos Contratos de 
Repartição de Benefícios. 

O CGEN deverá identificar no exterior os diversos produtos elaborados a 
partir do patrimônio genético e conhecimento tradicional das comunidades do 
Brasil para fins de providências. O Ministério das Relações Exteriores poderá 
contratar escritórios de advocacia para a adoção das devidas medidas judiciais em 
prol dos direitos das comunidades.

Os conflitos envolvendo os direitos das comunidades, incluindo as 
discussões em torno dos Contratos de Repartição de Benefícios, deverão ser 
resolvidos na Justiça Federal, sendo obrigatória a participação do Ministério 
Público Federal.

O CGEN deverá estabelecer convênio com associações para a capacitação e 
indicação dos antropólogos a assumirem a autoria de laudos antropológicos, bem 
como para o monitoramento dos processos visando o seu aprimoramento.

33



ANEXOS:

RECOMENDAÇÃO DO GRUPO 3, NO SEMINÁRIO 
PROMOVIDO PELAS QUEBRADEIRAS DE COCO 
BABAÇU, EM SÃO LUÍS, 2011, PARA COMUNIDADES 
TRADICIONAIS QUE NEGOCIAM COM EMPRESAS.

1. As negociações precisam ser tratadas na unidade do grupo, de forma 
transparente. Nem lideranças, nem técnicos devem responder sozinhos 
pelo grupo;

2. Buscar assessorias adequadas para orientação: como assessorias de suas 
próprias organizações, do Ministério Público Federal, da academia, do CGEN 
e outros órgãos governamentais;

3. Garantir o respeito ao tempo da comunidade, para que a mesma acesse 
informações e busque refletir internamente e com suas assessorias;

4. Dar condições para que o grupo seja firme no seu tempo de negociação, 
garantindo que a empresa o respeite mesmo sob alegação de prazo de 
lançamento de produto;

5. Identificar que bens, práticas, processos e serviços a comunidade considera 
inegociáveis;

6. Buscar informações sobre os direitos da comunidade (Leis que protegem 
povos e comunidades tradicionais e a biodiversidade); 

7. Trocar experiências com outros grupos, pois a estratégia da empresa pode 
ser a mesma, mas os acordos podem ter conteúdos diferentes;

8. Identificar as diferenças de interesse e as divergências entre empresa e 
comunidade. Nem sempre a empresa é parceira da comunidade;

9. Não firmar acordo de exclusividade com empresas;

10.Se cuidadoso em não supervalorizar a empresa em detrimento dos 
conhecimentos da comunidade em entrevistas para a mídia;

11.Não aceitar o uso de imagem e voz de membros da comunidade pela 
empresa sem colocar na negociação. Não aceitar que a empresa use isso 
sem que haja uma discussão coletiva;
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12.Verificar se a empresa busca se aproximar de uma liderança ou de um 
técnico para facilitar as negociações e fragilizar o grupo;

13.Verificar se a empresa tem atitudes sutis de pressão aos grupos;

14.Garantir que, no Termo de Anuência Prévia, não conste apenas a assinatura 
de um representante do grupo, mas também uma ata em Assembléia, 
comprovando que houve a anuência da comunidade;

15. Garantir a liberdade de comunicação, inclusive sobre os valores negociados, 
evitando cláusulas impeditivas no contrato estabelecido;

16.Não aceitar que a empresa faça parte de instâncias onde os grupos 
considera necessária sua exclusão para a adequada tomada de decisões;

17.Pensar como modificar a Lei para que o conhecimento e o acesso ao recurso 
não seja privatizado por uma pessoa ou por um grupo;

18.Cobrar uma conduta isenta e ética dos técnicos do governo que participam 
das negociações, mesmo que eles sejam favoráveis à empresa, comentando 
que elas estão querendo se legalizar;

19. Garantir que as comunidades possam emitir livremente suas opiniões ou 
divergências, mesmo em eventos que as empresas promovem para validar 
suas ações;

20. Buscar que as questões consideradas pelas comunidades façam parte da 
Lei do Conhecimento Tradicional;
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RECOMENDAÇÃO DE GRUPOS INDÍGENAS DA 
AMÉRICA DO NORTE

(Tradução parcial de Barsh, L.L.R and K. Bastien. 1997. 
Effective Negotiation by Indigenous People: an Action Guide 

with Special Reference to North America, ILO, Ottawa)

ANTES DE COMEÇAR

· Mobilizar a própria capacidade técnica da comunidade;

· Checar onde você precisa de especialistas técnicos de fora;

· Organizar reuniões da comunidade para ter um consenso sobre um plano 
de negociações;

· Identificar todas as outras partes relevantes, as necessidades dos outros 
líderes/representantes e seus constituintes;

· Identificar os verdadeiros tomadores de decisão e assegurar o seu 
envolvimento nas negociações;

· Identificar negociações ou acordos similares como precedentes;

· Selecionar seus próprios negociadores através de um processo aberto 
(público para a comunidade);

· Formar uma equipe de negociação que contemple a diversidade de 
capacidades e pontos de vista na comunidade.
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DESENVOLVENDO UMA ESTRATÉGIA

· Participar em reuniões preliminares com a outra parte para ouvir e aprender;

· Conhecer as pessoas que representam a outra parte. Avalie o que essas 
pessoas realmente querem e acreditam e qual a sua influência dentro de 
suas organizações;

· Pensar nas maneiras com que a outra parte possa satisfazer suas reais 
necessidades, sem sacrificar as necessidades de sua comunidade;

EQUALIZANDO PODER

· Realize os encontros em seu próprio terreno e siga sua maneira tradicional 
de proceder. Crie situações em que os negociadores da outra parte tenha 
que se adaptar sua própria maneira de conduzir o processo e tenha que 
aprender a respeitar e ajustar à linguagem e cultura de sua comunidade;

· Encontre maneiras que assegurem que a outra parte aprecie a solidariedade 
de sua comunidade e a legitimidade de seus líderes;

· Exponha as inconsistências naquilo que a outra parte diz e faz;

· Ajude a outra parte a apreciar o valor de construir um relacionamento de 
longo prazo;

· Mostre para a outra parte como levar vantagens sobre você pode custar caro 
e não terá lucro no futuro.
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ADMINISTRANDO TÁTICAS DE PRESSÃO

· Não responda a táticas de pressão. Faça a outra parte entender que você 
percebe o que eles estão tentando fazer e que isso não vai funcionar;

· Não concorde com cronogramas inviáveis;

· Reúna-se frequentemente com todos os membros de sua equipe de 
negociação e assegure que todos compartam tudo o que lhes foi falado 
pelos negociadores que representam a outra parte;

· Não hesite dizer: “Não entendi isso” e pare a discussão. Insista para que todos 
usem uma linguagem simples e não técnica. Se alguém não consegue 
expressar uma idéia de forma simples, ou é porque não entende disso, ou é 
porque quer enganar você;

· Esteja claro de suas metas. Nunca se deixe persuadir que as metas de sua 
comunidade são injustas, descabidas ou excessivas;

· Se você precisar de pressionar a outra parte, tente deixar que outros o façam 
por você (ex. outras Ong’s, mídia, etc).

· Sempre tenha uma ideia clara sobre a melhor estratégia para uma etapa 
seguinte, assim você saberá quando parar e estar confiante em agir assim.
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