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1 Considerações iniciais 

Um dos maiores desafios da sociedade de consumo é apontar alternativas para 

conciliar os interesses vinculados à expansão do capital com o esgotamento dos 

recursos naturais (principalmente a deterioração da atmosfera, seguida do solo e das 

águas e a crescente redução da biodiversidade) e os processos de exclusão social, cuja 

consequência primeira é a restrição ao acesso a direitos humanos fundamentais e a 

desobediência ao princípio maior da Constituição da República Federativa do Brasil, a 

dignidade humana –incluída sua dimensão ecológica
2
-, magistralmente definida por 

nosso homenageado
3
: 

[...]a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 

que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 

desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 

uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-

responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos. 

Não é nova informação o sistema capitalista ter-se desenvolvido ocasionando 

efeitos deletérios sobre os direitos sociais, econômicos, entre outros e sobretudo ao 

direito a um meio ambiente equilibrado, ao edifício do capital: os recursos naturais. Daí 

a pertinência das discussões em torno a um desenvolvimento que permita as 
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sustentabilidades econômica, sociocultural e ambiental, capaz de compreender a 

interligação entre estes processos – e não somente eles -  que ocorrem no mundo e, 

ademais, apto a permitir que as sociedades participem e se apropriem de forma mais ou 

menos equânime dos bens e serviços gerados a partir dos recursos naturais-capitais.  

Há pressa na difusão de práticas diferenciadas, que possibilitem o exercício da 

cidadania e o compartilhamento da responsabilidade pelos efeitos negativos das 

atividades humanas sobre o meio ambiente. Nesse cenário, no qual os modelos 

estatuídos não dão conta das justiças social, ambiental e econômica, ganha relevo os 

valores e práticas englobadas nos princípios que constituem o urgente paradigma, o 

desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento sustentável em nível local, já que no 

global é, por enquanto, apenas uma fabulação. 

Segundo Veiga
4
 a sustentabilidade no tempo das civilizações humanas vai 

depender da sua capacidade de se submeter aos preceitos de prudência ecológica e de 

fazer um bom uso da natureza. Daí porque pensar o desenvolvimento sustentável, cujo 

conceito se desdobra em três objetivos principais: a inclusão social, a conservação dos 

recursos naturais e a eficiência econômica.  

Para que se cumpra o objetivo ambiental do conceito – e assim, promover um 

direito ao meio ambiente saudável - indispensável fortalecer instrumentos eficazes de 

proteção dos recursos naturais, o que significa contar com um sistema jurídico que 

assuma e incorpore responsabilidades em: i) assumir um pensamento complexo, 

relacional e interdisciplinar; ii) adotar uma racionalidade e ética da vida e do vivo 

(entendida como uma ética reprodutiva e de resistência que seja sensível ao sofrimento 

humano e com consciência global); iii)  utilizar um paradigma pluralista do direito; iv) 

incorporar a pluriversalidade e a interculturalidade do mundo aos estudos jurídicos
5
. 

Cabe indicar que as espécies (animais, vegetais e microorganismos) são 

elementos edificadores da expectativa de desenvolvimento projetada pela revolução 

biotecnológica, bem como suporte para bens e serviços essenciais à vida, que pese sua 

novidade promete avançar nossas perspectivas de futuro nas mais diversas áreas: 

alimentação, medicina, cosmética e indústria. Consequentemente, os ecossistemas, que 
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envolvem essas espécies e seus recursos genéticos, também ingressam na lista. Esses 

três elementos compõem a biodiversidade. 

Contudo, a biodiversidade deve ser compreendida enquanto inserida em um 

contexto de relações simbióticas com o ambiente. Ao seu conceito, se soma um 

elemento adjetivo, imaterial ou intangível e essencial à sua conservação e uso 

sustentável: os conhecimentos, inovações e práticas tradicionais das comunidades 

tradicionais
6
 (indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, pescadores, pequenos 

agricultores, entre outros), o denominado patrimônio cultural imaterial
7
 de sociedades, 

via de regra, vulneráveis. Esse elemento, conforme Santili
8
 compreende das técnicas aos 

métodos de caça e pesca e os conhecimentos sobre os ecossistemas e propriedades da 

fauna e flora utilizados pelas comunidades tradicionais.  

Cabe entender que são sistemas que evoluíram simultaneamente, o biológico e o 

cultural
9
; portanto, não se pode conceber conhecimentos tradicionais e biodiversidade 

senão que sistemicamente, entendidos no neologismo sociobiodiversidade (que se 

escreve junto). São sistemas inseparáveis, complementares, organizados e dinâmicos: 

mais do que nunca a natureza não pode ser separada da cultura e urge aprender a pensar 

transversal, pluriversal e interculturalmente as interações entre ecossistemas, e 

sociedades tradicionais, de modo a minimizar o tempo do fim do mundo:  

(...) foi-nos revelado que as coisas estão mudando, mudando rapidamente, e 

não para o bem da vida humana "tal como a conhecemos". Por fim, e 

sobretudo, não temos a menor ideia do que fazer a respeito. O Antropoceno é o 

Apocalipse, em ambos os sentidos, etimológico e escatológico. Tempos 

interessantes, de fato
10

.  
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Neste contexto, esse texto enfrenta e expõe as relações entre as sociedades 

tradicionais e o meio ambiente, a sociobiodiversidade, entendida como a afinidade entre 

os sistemas ambiental (em especial os elementos que compõem a biodiversidade) e 

cultural/social (povos, sociedades ou comunidades tradicionais e seus saberes 

associados ao uso sustentável e à conservação da biodiversidade) e sua potência 

(instrumento) para promover ou servir de panorama para o estabelecimento de 

ferramentas e valores universais necessários à implementação do 

princípio/objetivo/programa/paradigma do desenvolvimento sustentável e, por 

consequência, da efetivação do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. 

Ademais, examina os instrumentos jurídicos nacionais e internacionais de proteção dos 

conhecimentos das sociedades tradicionais. 

 

2 Um conceito intenso: considerações sobre o desenvolvimento sustentável  

O conceito de desenvolvimento sustentável originou-se a partir dos estudos da 

economia ambiental, teve sua materialização no Relatório Brundland e foi consolidado 

na Rio/92 com a Agenda 21, e com a adoção como princípio
11

 pela Declaração do Rio. 

É entendido como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações atuais, 

sem comprometer as das gerações futuras.  

Desde então, passou a ser uma ideia muito explorada, a exponencial proposta 

para enfrentar a crise ecológica, o falho social e econômico, as externalidades do 

sistema moderno do mundo moderno, o déficit de racionalidade (a finitude da biosfera). 

Quem sabe, o crescimento irracional em outra roupagem ou a tentativa de salvar o 

crescimento.
12

 

Dada a abrangência que alcançou (tudo passou a ser falsamente sustentável), é 

um conceito carregado de expectativas, fomentador de muitas possibilidades, que lhe 

confere a faculdade de transitar pelos mais variados discursos, o que lhe traz vantagens, 

por exemplo, a perspectiva de execução do direito a um meio ambiente equilibrado, e 

inconvenientes, por exemplo, constituir o combustível à máquina publicitária da 

sustentabilização de tudo. Decerto, um conceito ainda vazio de efetividade, ao menos na 

esfera global que, como mencionamos, por enquanto, significaria, quanto a esta 
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dimensão, apenas uma fabulação ou ficção. Decerto, uma distante alternativa a real, mas 

impraticável, necessidade: o decrescimento. 

O conceito de desenvolvimento sustentável pressupõe uma pluralidade de 

dimensões, que implica a observância de um enfoque integral e integralizado com as 

dimensões sociais, econômicas e políticas, que visem a utilização sustentável dos 

recursos naturais, a eficiência econômica, a equidade social, que imponham restrições 

ao sistema econômico vigente, à sociedade de consumo, ao ideal desenvolvimentista 

puramente material.  

Em palavras objetivas, Ruiz
13

 divulga que o desenvolvimento sustentável 

persegue o logro de três objetivos essenciais: um objetivo puramente econômico - a 

eficiência na utilização dos recursos e o crescimento quantitativo -  um objetivo social e 

cultural - a limitação da pobreza, a manutenção dos diversos sistemas sociais e culturais 

e a eqüidade social - e um objetivo ecológico, a preservação dos sistemas físicos e 

biológicos (recursos naturais lato sensu) que servem de suporte à vida dos seres 

humanos.  

No tocante à noção de sustentabilidade com três pilares – economia, sociedade e 

recursos naturais, Winter ressalta que uma nova leitura deste relatório sugere que o 

escopo do princípio deve ser definido de forma mais rigorosa. Conclui Winter que o 

desenvolvimento sustentável significa que o desenvolvimento socioeconômico 

permanece sustentável, visto que suportado por sua base, a biosfera. A biodiversidade 

assume assim fundamental importância, sendo que a economia e a sociedade são 

parceiras mais fracos, porquanto a biosfera pode existir sem os humanos, mas os 

humanos não podem existir sem ela. Então, o quadro esquemático dessa inter-relação 

não seria de três pilares, mas sim, de um fundamento (recursos naturais) e dois pilares 

(economia e sociedade) apoiando-o.
14

     

Conforme se pode aferir, é um conceito de difícil execução, porque contrário à 

realidade que prevalece hoje: os recursos podem ser explorados de qualquer maneira, 

salvo que existam intensas razões para conservá-los
15

. O esperado equilíbrio entre as 

necessidades econômicas, ambientais e sociais, cuja ausência leva inexoravelmente à 
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pobreza e à degradação do ambiente remete à questão da dificuldade da efetiva 

valoração das capacidades. A exclusão social está presente mesmo em países ricos, 

quando a capacidade não é talhada para decidir prioridades com razoabilidade. Com 

efeito, o valor da capacidade da pessoa pode mover uma comunidade a demandas por 

moderna tecnologia, a qualquer custo, ao invés de investimento em educação e cultura, 

por exemplo. Não se subestima que a renda seja um veículo para obter capacidades, mas 

o seu molde dependerá da efetiva liberdade de uma pessoa ou de um povo efetivamente 

poder escolher e decidir com liberdade, potencializando os resultados dessas escolhas 

dotadas de alteridade e auto-determinação. 

Na linha de raciocínio de Amartya Sen
16

, a capacidade pode melhorar o 

entendimento da natureza e das causas da pobreza e privação, desviando a atenção 

principal dos meios (e de um meio específico que geralmente recebe atenção exclusiva, 

ou seja, a renda) para os fins que as pessoas têm razão para buscar e, 

correspondentemente, para as liberdades de poder alcançar esses fins.   

Daí a necessidade da sociedade decidir com liberdade sobre o que deseja 

preservar em espaços cidadãos de participação livre, em igualdade de oportunidades e 

prévio acesso a informações atuais e verossímeis. Inescapavelmente isso representaria o 

caminho efetivo para a justiça social e ao esperado desenvolvimento sustentável, a 

ressignificação do desenvolvimento humano. 

Em suma, um desenvolvimento pautado na racionalidade ambiental, fundada nos 

potenciais ecológicos, nas identidades, nos saberes e nas racionalidades culturais que 

dão lugar à criação do outro, da diversidade e da diferença, muito além das tendências 

dominantes, objetivadas na realidade que se encerra sobre ela mesma num suposto fim 

da história
17

. 

Por fim, o documento político advindo da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada de 13 a 22 de junho de 2012, O 

futuro que queremos, considera que a economia verde e a erradicação da pobreza são os 

instrumentos mais importantes para o logro do desenvolvimento sustentável. Nesse 

sentido, destacamos algumas conjunturas que as políticas estatais de promoção da 

economia verde, sustentadas pelo referido documento, deverão observar: i) a soberania 

dos Estados sobre seus recursos naturais; ii) o crescimento econômico sustentável e 

inclusivo que ofereça oportunidades, benefícios e empoderamento a todos, bem como o 
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respeito aos direitos humanos; iii) as necessidades dos países em desenvolvimento, em 

particular aqueles em situações especiais; iv) o bem-estar dos povos indígenas e de 

outras comunidades tradicionais, reconhecendo e apoiando sua identidade, cultura e 

interesses e evitando colocar em risco seu patrimônio cultural, suas práticas e seus 

conhecimentos tradicionais
18

.  

Sobre esse último aspecto e conforme sustentamos nesse trabalho, o mencionado 

documento sobressai a necessária observância e proteção dos povos tradicionais, seus 

saberes, cultura e identidade no sentido de sua destacada importância na promoção do 

desenvolvimento sustentável e das estratégias para sua implementação. Portanto, o 

documento distingue e invoca, em toda sua extensão, o urgente e imperioso re 

(conhecimento) por parte dos Estados-Parte dos direitos fundamentais desse contingente 

vulnerável
19

. 

 

3 Equilíbrio ambiental, econômico e equidade social: o encontro entre 

comunidades tradicionais e desenvolvimento sustentável.  

Conforme dito, a preservação da biodiversidade é requisito essencial para se 

atingir o ideal de desenvolvimento sustentável. Por isso, é desafio da ciência e da 

política desenvolver formas de proteção e de desenvolvimento que protejam a 

diversidade de espécies da fauna, da flora e de microorganismos, a diversidade de 

ecossistemas, a diversidade genética dentro de cada espécie, ou patrimônio genético e os 

saberes tradicionais sobre o uso desses elementos.  

Tal proposição nunca será simplista, mas é necessária para a manutenção da vida 

na terra, visto que a biodiversidade constitui uma das propriedades fundamentais do 

meio ambiente e do equilíbrio da biosfera, assim como das relações entre todos os seres 

vivos, visto que seus componentes compõem um processo sistêmico ou holístico da 

vida. É fonte de desenvolvimento humano, de aquisição de bens e serviços mediante as 

atividades agrícola, pesqueira, florestal e a indústria biotecnológica. Assim, pode ser 

definida como a vida na Terra e o bem mais valioso, junto à água, que dispomos. Este 

valor é o resultado dos aspectos ecológico, social, econômico, científico, cultural, 

histórico, geológico, espiritual, recreativo e estético que compõem esse elemento 

ambiental.  

                                                           
18

 NACIONES UNIDAS. Doc. A/CONF.216/L.1*. El futuro que queremos. Rio de Janeiro, 2012, pp. 

10-14. 
19

 Ver: NACIONES UNIDAS. Doc. A/CONF.216/L.1*. El futuro que queremos. Rio de Janeiro, 2012, 

pp. 8, 9, 11, 14, 24, 28, 37, 42, 45, 49 e 50. 



Nesse cenário, aponta como modelo de possível execução do desenvolvimento 

sustentável as relações que as comunidades tradicionais mantêm com os espaços 

naturais e a biodiversidade. Através dos conhecimentos sobre as melhores formas de 

interagir com a natureza – tirando dela seu sustento sem comprometer sua existência – 

tais sociedades interferem positivamente na conservação da natureza e no processo de 

desenvolvimento econômico e social equânime.  

Tais conhecimentos, saberes, memórias coletivas ou patrimônio cultural 

imaterial constituem a dimensão cultural do conceito de biodiversidade, representada 

pelos valores, visões de mundo, saberes e práticas que têm íntima relação com o uso 

direto e os processos relacionados à biodiversidade. Em definitiva, são saberes 

autênticos e espontâneos, vivos, constantemente recriado e reexperimentado que se 

transformam em registro mnemotécnico, em cultura transmitida principalmente através 

da oralidade, tendo a mente humana o seu principal repositório e os órgãos e membros 

humanos como os principais instrumentos de efetivação material, notadamente 

compartilhada, retro-alimentada e redimensionada coletivamente entre as gerações. 

Dessa forma, os saberes tradicionais são um elemento essencial à existência, às 

identidades coletivas; são a base de crenças, tradições e costumes de distintos grupos 

humanos. 

As comunidades possuidoras desses saberes compartem estilos de vida 

particulares, fundados na natureza, no conhecimento sobre ela e nas melhores práticas 

de como utilizá-la sustentavelmente, respeitando desse modo sua capacidade de 

recuperação e conservação. Diferentemente das sociedades capitalistas, privilegiam a 

acumulação de conhecimentos sobre o mundo natural – e também sobrenatural – com o 

fim máximo de sobrevivência, constituindo um legado cultural e coletivo indispensável 

ao equilíbrio do Planeta e à promoção da justiça socioambiental das presente e futuras 

gerações. 

Os conhecimentos desses povos evidenciam o quanto é possível estabelecer uma 

relação proveitosa entre a natureza e o homem e, cada vez mais, estabelecem notória 

resistência à monocultura científica. Tal como evidenciado, praticam a preservação e 

conservação ambiental de seus habitats, a permanência de suas culturas tradicionais, a 

produção econômica sustentável e a organização social equitativa, promovendo uma 

melhor qualidade de vida, o desenvolvimento humano sustentável e o direito 

fundamental a um meio ambiente equilibrado. 



De fato, são reveladores de valores diversos acerca da individualidade, 

alteridade, coletividade, natureza e economia, como ressalta Cruz
20

, na análise de um 

grupo de quilombolas do Vale do Guaporé, na região norte do Brasil:  

Assim, percebemos mulheres e homens remanescentes de quilombos com práticas 

sociais que destoam da visão do mundo individualista, que contribuem com seus 

modos de vida para constituir práticas que se situam em outras perspectivas tanto do 

ponto de vista das relações interpessoais quanto das relações com a natureza; são 

valores diferentes das sociedades industrialistas.  

Decerto, para esses povos, o ambiente natural não é um espaço meramente 

produtivo, é também vida, sociabilidade, ambiente cultural, trabalho, desenvolvimento 

intelectual, econômico, humano, social... 

Para ilustrar o referido entrosamento, referimos um grupo de mulheres que 

vivem na Comunidade de Capoã, situada no município de Barra dos Coqueiros do 

Estado de Sergipe e se dedicam à cata da mangaba
21

. As catadoras
22

, tal como se 

autodeterminam, demonstram uma verdadeira gestão de seus recursos, pois possuem 

saberes de grande precisão que denotam grande avanço, envolvendo em tais práticas 

recursos regenerativos. Partilham regras comuns que se perfazem no dia a dia do 

trabalho, as quais são transmitidas por meio da oralidade, como inclusive repassam a 

maioria das informações que compõem seus saberes. Tais regras dizem respeito a evitar 

a quebra de galhos das plantas, a proibição de corte das árvores, a retirada do “leite” 

com parcimônia, o respeito pelo direito de coleta dos catadores que por ventura tenham 

tido acesso às arvores anteriormente. Nesse sentido, assumem ideias comuns 

concernentes ao sentimento de respeito, cuidado e responsabilidade pelas plantas e 

consequentemente pela sua reprodução.  

As catadoras realizam a cata cantando músicas
23

 conhecidas por todas as 

mulheres, que retratam suas histórias e que reconhecem na atividade sua razão de viver 

e sobreviver. A fruta serve para alimentação e obtenção de renda para a criação de seus 
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 CRUZ, Tereza Almeida. “Mulheres da floresta do Vale do Guaporé e suas interações com o meio 

ambiente”. In: Rev. Estud. Fem., Florianópolis,  v. 18,  n. 3, Dezembro de 2010, p. 915.  Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2010000300016&lng=en&nrm=iso 
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 A mangaba é uma fruta nativa do litoral do nordeste e dos cerrados do Brasil. As áreas remanescentes 

de mangabeiras estão quase extintas em alguns estados, mas ainda são muito presentes em outros, como é 

o caso de Sergipe, onde 90% de toda fruta comercializada provem das áreas nativas nas quais populações 

tradicionais praticam o extrativismo há séculos. JESUS, Sonia Meire Santos Azevedo de. Produção de 

saberes e práticas de trabalho das mulheres catadoras de mangabas de Sergipe, p. 19. Disponível 

em: < http://www.catadorasdemangaba.com.br/publicacoes/Relatorio_Final_Praticas_das_Catadoras-

1.pdf> 
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 Sobre as catadoras de mangaba, ver a revista em quadrinhos: Mangabeiras: trabalho, cultura e tradição. 

Disponível em:< http://www.catadorasdemangaba.com.br/publicacoes/mangabeiras-

trabalho_cultura_e_tradicao.pdf> 
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 Para conhecer o canto das mangabeiras, ver: <http://www.catadorasdemangaba.com.br/cd-

documentario.asp> 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2010000300016&lng=en&nrm=iso


filhos e, portanto, é considerada uma fruta poderosa. Além da fruta in natura, as 

mangabeiras comercializam produtos processados, como bombons, geleias, balas, bolos 

etc., os quais são produzidos dentro da Associação de Catadoras de Mangaba
24

, o que as 

permitem alcançar recursos econômicos no seio de uma ação de trabalho coletivo e 

promover a equidade social. 

Ressalte-se que, a partir de saberes e práticas construídos na relação direta com 

os recursos em que praticam o extrativismo, as catadoras de mangaba cuidam de um 

território, conservando-o e interferindo minimamente na sua transformação, 

reinventando um futuro às suas gerações. 

Contudo, a prática das mangabeiras – assim como a de muitos outros grupos que 

promovem o desenvolvimento sustentável – vive sob constante ameaça, principalmente 

em razão das políticas culturais homogeneizantes, da ausência de recursos estruturais 

para sua permanência, experiência, valorização e compreensão/identificação pelas novas 

gerações, pelas crescentes dificuldades de transmissão que também decorrem dos 

efeitos da globalização cultural e, inclusive, pela especulação imobiliária e a 

implantação de monoculturas, a exemplo dos coqueirais, canaviais e pastagens, o que as 

motivou a criar o Movimento das Catadoras de Mangaba (MCM). Do mesmo modo, em 

razão à prática da biopirataria. 

Sobre este aspecto, é importante assinalar que o advento da biotecnologia 

moderna - que muito se utiliza desses conhecimentos para que o tempo entre pesquisa e 

produção comercial de determinado produto seja consideravelmente diminuído - 

sublimou o valor do bioconhecimento na busca por soluções – nos campos da medicina, 

alimentação e agricultura, energia, entre outros – para satisfazer as intermináveis 

necessidades da sociedade contemporânea. As comunidades tradicionais constituem 

importantes bioprospectores, posto que têm um conhecimento apurado acerca do terreno 

físico que habitam e dos recursos que nele se encontram, o que dista muito do que 

possam ter outros buscadores de tesouros genéticos.  

Conhecedora da realidade de expropriação indevida desses conhecimentos – 

assim como da condição de hipossuficiência a que estão submetidas as comunidades 

frente aos comandos do capital – a comunidade internacional lançou mão, em 1992, do 

primeiro diploma jurídico de reconhecimento e proteção dessas comunidades e seus 
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 Ver: < http://www.catadorasdemangaba.com.br/ler.asp?id=42&titulo=novidades> 



conhecimentos, a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), e o Brasil, em 

cumprimento das obrigações a serem implementadas, legislou sobre a matéria. 

 

4 O reconhecimento jurídico internacional e nacional das comunidades 

tradicionais e seus saberes 

4.1. A Convenção sobre a diversidade biológica e o Protocolo de Nagoia 

A CDB foi implementada ao longo da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como ECO-92, que ocorreu no 

Rio de Janeiro entre os dias 3 e 14 de junho de 1992.  

Foi estruturada sobre três bases principais: a conservação e uso sustentável da 

diversidade biológica (objetivo ambiental) e a repartição justa e equitativa dos 

benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos (objetivo econômico). 

 Nesse sentido, a fim de cumprir seus objetivos de proteção à biodiversidade, a 

CDB reconheceu que as comunidades tradicionais e seus saberes mantêm uma relação 

de cooperação com o meio ambiente, que passam pela primeira vez a serem protegidos 

por meio  da redação emprestada ao artigo 8-j
25

. 

Neste contexto, a CDB prevê o reconhecimento das sociedades tradicionais 

como vetores na manutenção, conservação e uso sustentável da biodiversidade e das 

culturas  tradicionais.  

As medidas efetivas e as experiências (positivas e negativas) dos Estados, que 

visam à proteção das referidas sociedades e seus saberes ante as inúmeras adversidades 

-  a exemplo da biopirataria - bem como o direito ao desenvolvimento de acordo com 

suas singularidades são discutidas, entre outros temas, em um órgão decisório supremo, 

a Conferência das Partes (COP)
26

.    

Durante a COP, que já ocorreu por 12 vezes em países da Ásia, Europa e 

America Latina, promove-se um amplo espaço de exposições de experiências entre 

países, bem como consultorias a lideranças das comunidades tradicionais e organizações 

ambientais. Também, durante as reuniões, acontece o Segmento Ministerial da COP, 

oportunidade em que Ministros do Meio Ambiente dos países membros desfrutam da 
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 Ver: < https://www.cbd.int/cop/> 



possibilidade de demonstrar os avanços, ideias e desafios da implementação da 

Convenção em seus Estados.   

No que tange à proteção dos conhecimentos tradicionais, foram proferidas 11
27

 

decisões referentes ao disposto no artigo 8-j, versando sobre os princípios e diretrizes 

para a melhor interpretação e aplicação do referido artigo, assim como instituir metas 

para sua implementação no ordenamento jurídico nacional dos Estados-Parte.   

Tais decisões têm inovado no entendimento acerca da importância dos saberes 

tradicionais, reconhecendo aos povos detentores a propriedade e o domínio sobre os 

conhecimentos, recursos e territórios e desenvolvendo instrumentos que respeitem sua 

cultura, organização social e seus valores.  

Também reconhecem que seus saberes são essenciais para a preservação da 

biodiversidade, para a promoção do desenvolvimento sustentável e para a garantia do 

direito a um meio ambiente equilibrado. Por isso, no âmbito da aplicação da CDB 

devem ser tratados com a mesma importância que os conhecimentos científicos, 

respeitando o direito das comunidades para controlar o acesso aos seus saberes, técnicas 

e inovações.  

Dessa compreensão nasce a necessidade de promover um sistema sui generis
28

 

de proteção. Segundo decidido na 10ª Reunião da COP
29

, o sistema de proteção dos 

conhecimentos, inovações e práticas tradicionais das comunidades indígenas e locais 

deve ser desenvolvido considerando-se o direito consuetudinário dos membros, as 

práticas e os protocolos comunitários, contando com sua participação efetiva e sua 

aprovação. Devem ser protegidas todas as formas de manifestações desse conhecimento, 

incluindo as línguas, crenças religiosas e suas práticas, músicas e danças tradicionais, a 

história oral e os saberes vinculados aos usos curativos de plantas e animais
30

. 
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 Ver: <https://www.cbd.int/traditional/decisions.shtml> 
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 O sistema sui generis tem como alicerce a titularidade dos conhecimentos tradicionais pelas 

comunidades. Refere-se a uma possível modalidade de direitos de propriedade intelectual  Esta 

modalidade foi projetada visto que o sistema de direitos de propriedade clássico não apresenta uma 

resposta adequada de proteção às possíveis expropriações ou piratarias do conhecimento tradicional 

associado à biodiversidade. Primeiro porque ampara invenções eminentemente individuais e são de 

caráter privativo e os conhecimentos tradicionais têm uma natureza coletiva, de interesse público e 

intergeracional. Segundo porque os registros são custosos para serem satisfeitos por estas comunidades, 

além de estarem limitados pelo tempo, o que afetaria os propósitos intergeracionais que estes 

conhecimentos significam a estas sociedades. Também, o elemento novidade não está presente já que 

esses conhecimentos, ainda que não absolutamente, são frequentemente milenários. 
29

 Doc. UNEP/CDB/COP/DEC/X/41 de 27 de outubro de 2010. Aplicación del artículo 8 j). Disponível 

em: <https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=12307>. 
30

 Cabe destacar a criação, pelo Comitê Intergovernamental sobre Propriedade Intelectual e Recursos 

Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore (CIG), de uma base de dados na Internet que 

promoveu a catalogação dos saberes tradicionais e dos recursos genéticos e a elaboração de um projeto 



Também devemos prestar atenção no trabalho do Grupo de Trabalho sobre o 

artigo 8-j, criado em 1998 na quarta reunião da COP. Este Grupo adotou um programa 

de trabalho
31

 para cumprir com os mandamentos do referido artigo e aprimorar o papel e 

a participação das comunidades tradicionais na execução dos objetivos da CDB e um 

plano de ação para a conservação dos conhecimentos, inovações e práticas
32

. Além 

disso, outros importantes resultados acompanham o Grupo: as Diretrizes Akwé:Kon
33

 e 

o Código de Conduta Ética Tkarihwaié:ri
34

. 

Em tanto que instrumento jurídico complementar à CDB, em especial de seu 

artigo 15 sobre o acesso aos recursos genéticos, o Protocolo sobre Acesso a Recursos 

Genéticos e Repartição de Benefícios – assistido pelo Grupo acima referido, também 

conhecido como Protocolo de Nagoia, adotado em 29 de outubro de 2010, é o tratado 

internacional mais recente em matéria de proteção dos conhecimentos de povos 

tradicionais. O artigo 7 refere que os Estados devem tomar medidas com o objetivo de 

assegurar que o conhecimento tradicional associado a recursos genéticos detido por 

comunidades indígenas e locais seja acessado com o consentimento prévio informado e 

em termos mutuamente acordados, que analisaremos a seguir. Esses dois instrumentos, 

o consentimento prévio informado e os termos mutuamente acordados, também 

presentes nas normas da CDB, oferecem segurança jurídica aos povos tradicionais, bem 

como possibilidades de ter repartidos os benefícios derivados do uso de seus saberes 

relacionados à biodiversidade. 

 

 

4.2. O Marco Legal da Biodiversidade e outros instrumentos 

Contudo, para que os efeitos das decisões e dos dispositivos da CDB adquiram 

eficácia, indispensável que eles sejam objeto de tratamento no ordenamento jurídico 

interno dos Países-Membro. No caso brasileiro – no que pese o Brasil ser signatário da 
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Disponível em: < http://www.wipo.int/tk/es/resources/db_registry.html>. 
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 O objetivo do programa é promover uma aplicação justa do artigo 8-j em nível local, regional e 

internacional e garantir a plena e efetiva participação das comunidades tradicionais em todas as etapas e 

níveis de aplicação da CDB Disponível em: <https://www.cbd.int/traditional/pow.shtml>. 
32

 Disponível em: <https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7753>. 
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 Essas diretrizes têm a finalidade de orientar os Estados-Parte na CDB e Protocolo de Nagoya a realizar 

avaliações respeito às repercussões culturais, ambientais e sociais nos projetos de desenvolvimento que se 

realizem em lugares sagrados, em terras ou águas ocupadas ou utilizadas tradicionalmente por 

comunidades tradicionais e que possam afetar esses lugares. Disponível em:< 

https://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-es.pdf>. 
34

 O Código de Conduta tem a função de assegurar o respeito ao patrimônio cultural imaterial das 

comunidades tradicionais propício à conservação e uso sustentável da biodiversidade. Disponível em:< 

https://www.cbd.int/traditional/code/ethicalconduct-brochure-es.pdf>. 



Convenção desde 1992 – a tutela dos conhecimentos tradicionais somente foi positivada 

no ano de 2001, através da Medida Provisória 2186 – 16
35

, a qual vigeu até o recente 

advento da Lei 13.123 de 20 de maio de 2015
36

, a qual estabelece o Marco Legal da 

Biodiversidade, ou seja, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção 

e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para 

conservação e uso sustentável da biodiversidade. 

Importante salientar que uma das principais críticas do projeto que deu origem a 

referida Lei, refere-se a não participação dos povos indígenas e tradicionais em seu 

processo de elaboração
37

 e a não previsão de possibilidade de negação, por parte desses 

povos, ao acesso a seus saberes
38

.  

O principal instrumento de garantia aos povos tradicionais de um acesso 

legalmente constituído a conhecimento tradicional é o consentimento prévio 

informado
39

, disposto no artigo 9º da aludida Lei.   

Essa técnica jurídica, utilizada em diversos instrumentos jurídico-internacionais, 

é o consentimento que se outorga à realização de uma atividade depois da obtenção de 

ampla informação sobre os objetivos desta, os procedimentos a serem utilizados, os 

possíveis riscos que possa conter, entre outros elementos. Em matéria de acesso a 

conhecimentos tradicionais, sua função é proporcionar informações/conhecimento ao 

provedor, antes da assinatura do contrato de acesso, sobre os objetivos, o uso pretendido 

e os benefícios a serem gerados e repartidos.  

Outro importante instrumento dessa Lei e grande expectativa dos povos 

tradicionais é a repartição de benefícios gerados a partir de um uso de saber tradicional, 

prevista em seu capítulo V. A repartição de benefícios tem o condão de efetivar o 

cumprimento do objetivo econômico da CDB de distribuir justa e equitativamente os 

benefícios derivados do uso de conhecimentos tradicionais. Ademais, proporciona o 

fluxo de capitais, de conhecimentos científicos e tradicionais, de processos tecnológicos 
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 Essa legislação ofereceu por primeira vez ao Estado Brasileiro, depois de 500 anos de apropriação 

indevida fundada no princípio do livre acesso, sem a anuência e participação das comunidades detentoras 

de tais saberes nos benefícios gerados do uso, um horizonte de possibilidades para evitar ou prevenir 

práticas desprezíveis que prejudicaram, sobretudo, comunidades amazônicas.  
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 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm> 
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 Ver Moção de repúdio dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares 

aos setores empresariais envolvidos na elaboração e tramitação do projeto de lei que vende e destrói a 

biodiversidade nacional: 

<http://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/mocao_de_repudio_as_

empresas-1.pdf> 
38

 Para mais detalhes sobre essas discussões, veja Instituto Socioambiental (ISA): < 

http://www.socioambiental.org/pt-br/tags/pl-77352014-0>. 
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 Ver exemplo em: < http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/mod_tap1.pdf> 



e pode aportar consideráveis resultados para a conservação e utilização sustentável da 

biodiversidade e do patrimônio cultural imaterial de comunidades indígenas e locais, 

uma vez que, uma parte ou a totalidade desses benefícios, sejam empregados nesse fim.  

No entanto, a nova Lei apenas confere essa obrigação para o produto acabado e 

para os casos nos quais o conhecimento é elemento essencial, ou seja, agrega valor ao 

produto final. Além disso, isenta as pequenas empresas do dever de repartir. 

Também é importante apontar o Decreto 6040/2007
40

, que versa sobre a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, o 

qual aponta entre seus objetivos a garantia ao território, educação, saúde, políticas 

públicas e o reconhecimento da auto-identificação da comunidade. Nesse sentido, o 

mencionado Decreto pretende proteger a identidade cultural ao passo que institui uma 

política que garante condições mínimas para que os povos continuem em seus 

territórios, preservando os saberes tradicionais e contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável. Dentre os princípios norteadores do Decreto 6040, destacamos o 

reconhecimento e a valorização da diversidade dos povos tradicionais, bem como a 

preservação de suas práticas e da memória cultural para a contribuição ao 

desenvolvimento sustentável. 

Por último, cabe referir a política social do governo brasileiro, o Programa de 

Apoio à Conservação Ambiental, Programa Bolsa Verde, que constitui uma notável 

política pública que sinaliza possibilidades de transformações socioambientais, na 

medida em que integra e potencializa o estimável desempenho das comunidades 

tradicionais
41

 e, especialmente das mulheres
42

, na conservação dos recursos naturais, 

promovendo, assim, o ideado desenvolvimento sustentável (local). Ademais, a 

preponderância das mulheres como beneficiárias estimula sua emancipação dentro das 

estruturas familiares e da sociedade, promove a igualdade de gênero e as projeta, 

deslocando-a da tarefa de mantenedora do lar e colocando-a na vitrine da principal 

resposta à crise ecológica atual: a conservação ambiental. 
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 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm>. 
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 O Programa, ao delimitar seus beneficiários, inclui as famílias em situação de extrema pobreza que 

desenvolvam atividades de conservação em territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas, populações 

indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais (artigo 3º). 
42

 O Programa oferece especial tratamento às mulheres ao definir sobre os recursos financeiros: o artigo 

5º, § 3º define que os recursos financeiros serão pagos preferencialmente à mulher responsável pela 

unidade familiar, quando cabível; e o artigo 13 dá prioridade de atendimento às famílias com mulheres 

responsáveis pela unidade familiar e às famílias residentes nos Municípios com menor Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH. 



Considerações finais 

Os conhecimentos que os povos tradicionais construíram, por séculos, sobre as 

melhores formas de manejar e extrair do meio ambiente todos os recursos 

indispensáveis à sua subsistência, sem comprometer sua existência futura é importante 

exemplo a ser observado pela atual sociedade, constituída sob a superexploração para e 

do consumo. Esses povos estão guardando o planeta, a história, a cultura de um povo, 

do Brasil. 

E esses saberes promovem o desenvolvimento sustentável, alternativa ao temido 

e imperativo (de)crescimento. Por meio de práticas consuetudinárias, os povos 

tradicionais desenvolveram formas equitativas de distribuição de poder e recursos e de 

respeito à natureza, concretizando, via de regra, o desenvolvimento humano com a 

implementação de modelos singulares de equidade social e econômica e conservação 

ambiental. Essa inter-relação é claramente desempenhada no labor das catadoras de 

mangaba.  

Disso decorre a necessidade de reconhecimento e proteção desses povos e seus  

conhecimentos tradicionais conferidos pela CDB e Protocolo de Nagoia em âmbito 

internacional e pelo marco legal da biodiversidade e Decreto 6040/2007 no Brasil. Por 

meio desses instrumentos, as comunidades tradicionais passaram a ter mais autonomia 

sobre os seus saberes, o que não significa propriedade intelectual nos arquétipos 

conhecidos pelo Direito. Também, passaram a ter boas perspectivas para deliberar as 

condições e limitações das atividades de acesso a seus saberes.  

A CDB, mediante o labor das COPs e do Grupo de Trabalho sobre o artigo 8-j 

tem se configurado como importante instrumento na busca pela efetivação dos direitos 

dos povos tradicionais, reconhecendo a relevância dos seus conhecimentos e cultura, 

recomendando que os Estados e organizações regionais desenvolvam mecanismos de 

proteção e fomentando a participação em seus âmbitos decisórios das principais 

lideranças locais.  

Ao encontro do disposto pela CDB, no âmbito do ordenamento jurídico interno 

brasileiro, o atual Marco Legal da Biodiversidade, terá a oportunidade de promover o 

acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais, mediante o órgão 

colegiado do Ministério do Meio Ambiente, o Conselho de Gestão do Patrimônio 



Genético (CGEN)
43

. Por sua vez, o Decreto 6040/2007 visa proteger a identidade 

cultural ao passo que institui uma política que garante condições mínimas para que estes 

povos continuem em seus territórios, preservando seus saberes e contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável.  

No aguardo da posta em marcha do Marco Legal da Biodiversidade, espera-se 

que o déficit na dinâmica tutela dos saberes tradicionais e povos possuidores, na 

fidedigna autonomia destes sobre aqueles e, sobretudo, na problemática em repartir 

benefícios entre potenciais usuários e comunidades alcance um outro horizonte de 

probabilidades. 

Ainda que latente e pendente de maior eficácia, são notórios os esforços da 

comunidade internacional e local no reconhecimento e amparo jurídico dos saberes das 

comunidades tradicionais, o que é fundamental para garantir sua continuidade, porém 

insuficiente como instrumento absoluto de transformação social.  

Decerto, para que o Planeta consiga sobreviver aos efeitos nefastos da 

superexploração, os saberes e modos de vida tradicionais têm e terão exponencial 

importância, além de oferecer importantes lições às sociedades de massa, especialmente 

em razão a seu papel e condições fundamentais na promoção do desenvolvimento 

sustentável e do direito a um meio ambiente equilibrado e na difusão de uma urgente 

racionalidade socioambiental. 
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