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Introdução 

 O debate sobre a relação entre conhecimentos tradicionais, pesquisa científica e o 
uso comercial dos saberes de indígenas, agricultores e de outros cidadãos brasileiros 
tem sido impulsionada por diversos vetores, cada um deles representativo de um 
conjunto diferente de problemas. Estes vetores referem-se, basicamente, ao avanço 
das pesquisas em biotecnologia e à utilização de conhecimentos tradicionais para fins 
econômicos por empresas multinacionais (especialmente nos setores alimentício e 
farmacêutico). Esse fato gera demandas de parte da sociedade civil, tanto por 
repartição de benefícios entre empresas e comunidades como pela preservação das 
práticas dessas comunidades.  

Há diversas formas de pensar a articulação destas questões. Cada visão implica 
em determinada concepção da relação entre economia, sociedade e estado e 
corresponde a diferentes estratégias para lidar com os conflitos relacionados ao 
tema. O objetivo deste artigo é discutir pelo menos três dessas visões gerais e 
mostrar possíveis impactos delas sobre a escolha de modelos institucionais para 
regular a questão dos saberes tradicionais.  

A primeira visão, que será denominada preservacionista, exige que o Estado 
defenda a sociedade dos avanços de uma racionalidade econômica, personificada 
pelas empresas, especialmente multinacionais farmacêuticas e do ramo de 
alimentos, cujos objetivos seriam apropriar-se das riquezas sem qualquer 
preocupação com a preservação das práticas tradicionais.  

A segunda visão, que será chamada de economicista, coloca os imperativos 
econômicos acima de qualquer outro objetivo e transforma a preservação dos 
conhecimentos tradicionais em mero obstáculo para o desenvolvimento do país. Na 
realidade, o que importaria para essa visão economicista seria a quantificação e 
precificação dos conhecimentos tradicionais de forma mais eficiente, transformando-
os em mais um custo ao processo produtivo. 

A terceira visão, que será chamada de exploração sustentável, busca conciliar a 
necessidade de preservação das práticas tradicionais com a exploração comercial, ao 
propor a criação de um modelo de pesquisa e de partilha de riquezas que não coloque 
em risco a dinâmica cultural dos diversos grupos humanos que vivem sobre um 
mesmo território. Neste registro, a atividade econômica e a preservação tentam 
andar juntas e o Estado assumiria o papel de harmonizar interesses contrapostos.  

A primeira parte deste texto irá discutir estes modelos conceituais e organizar 
suas visões sobre as relações entre estado, sociedade e economia. Serão discutidos 
os limites e os impasses destas três visões, sem a intenção de produzir uma síntese 
conclusiva a respeito. Será importante notar também como pode ocorrer uma 
possível articulação entre elas.  

Na segunda parte do texto esboçaremos alguns desenhos institucionais 
concretos que podem servir para operacionalizar estas três visões com o objetivo de 
mostrar que a criação de organismos para lidar concretamente com estes problemas 
interage com o debate conceitual sobre o assunto.  
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1.1 A questão dos conhecimentos tradicionais 

A identificação dos processos biológicos responsáveis por uma série de fenômenos 
naturais promete solucionar diversos problemas relacionados aos campos da saúde 
e da alimentação humana (HOPE, 2008; SANTILLI, 2009). Cura para várias doenças e 
o aumento da qualidade e da produtividade de agricultura e pecuária são somente 
algumas das promessas feitas pela ciência contemporânea.   

Tais promessas, promovidas pela aliança entre cientistas e capital, público e 
privado, mobilizam bilhões de dólares, em especial nos países desenvolvidos, e 
provocam efeitos significativos sobre a dinâmica das assim denominadas 
“comunidades tradicionais”, ou para colocar de outra forma, sobre alguns povos e 
algumas culturas que habitam nosso planeta. Expliquemos melhor esta questão.  

A pesquisa biotecnológica é cara e demorada, explica Paulo Arruda, professor 
de Biologia da UNICAMP e criador da primeira empresa de biotecnologia do Brasil, 
em depoimento à equipe de pesquisa do projeto “Propriedade Intelectual e 
Conhecimentos Tradicionais” desenvolvido pelo CEBRAP para a Secretaria de 
Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça no contexto do Projeto Pensando o 
Direito.2  

São necessários investimentos vultosos e muitos anos de pesquisa para 
identificar processos biológicos relevantes para resolver determinado problema de 
pesquisa e para permitir a exploração comercial. Afinal, nem todos os estudos 
resultam em mercadorias passíveis de exploração comercial: há riscos envolvidos e, 
portanto, a quantidade de pesquisas que não geram resultados imediatamente 
aproveitáveis é elevada. Muitos estudos precisam ser feitos para que um deles, com 
sorte, tenha resultados positivos.  

Além disso, explica Paulo Arruda, a própria dinâmica da ciência tem promovido 
mudanças na valoração dos conhecimentos obtidos. O professor aponta, por exemplo, 
a relativa perda de valor econômico da mera transcrição do genoma, que na década 
de 1990 foi muito importante e teria gerado um boom no patenteamento nos EUA, 
mas que a partir do início da década de 2000 teria apresentado seus limites.  

Há dez anos, acreditava-se que o mapeamento do código genético conteria todos 
os segredos do funcionamento de diversos organismos. Assim, o patenteamento de 
transcrições genéticas era estimulado e às patentes eram atribuídos elevados valores 
econômicos. Hoje em dia, o gene é considerado apenas um dos elos de um processo 
muito mais complexo, coordenado por de proteínas reguladoras. Tais proteínas 
atuam como maestros ao reger e mobilizar diversas partes do genoma para a 
produção das moléculas.  

Ainda segundo o professor, as empresas de biotecnologia sofreram um impacto 
em razão da criação de bancos públicos com a transcrição do genoma de uma série 
de organismos. A nova dinâmica de pesquisa, evidentemente, rearticulou 
investimentos e estratégias científicas e promoveu a valorização de outros aspectos 

                                                 
2 O depoimento de Paulo Arruda foi gravado em vídeo no CEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento em São Paulo. 
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do funcionamento dos organismos, em especial o funcionamento das referidas 
proteínas reguladoras. 

Autores como HELLER (1998a e 1998b) apontam há tempos o perigo do campo 
científico se tornar estagnado devido a condições desfavoráveis relacionadas ao 
elevado número de detentores de patentes, capazes de bloquearem o 
desenvolvimento de outras pesquisas por impedimento de acesso.  

 
The problem we identify is distinct from the routine underuse inherent in any 
well-functioning patent system. By conferring monopolies in discoveries, 
patents necessarily increase prices and restrict use—a cost society pays to 
motivate invention and disclosure. The tragedy of the anticommons refers to 
the more complex obstacles that arise when a user needs access to multiple 
patented inputs to create a single useful product. Each upstream patent 
allows its owner to set up another tollbooth on the road to product 
development, adding to the cost and slowing the pace of downstream 
biomedical innovation. (HELLER e EISENBERG, 1998b) 

 

Segundo Paulo Arruda, este problema tem sido resolvido em negociações 
diretas entre os detentores das patentes, o que tem evitado a queda no número de 
registros e tem garantido a continuidade da pesquisa. Tal estratégia é analisada em 
detalhes por HOPE, 2008. 

De outra parte, BRAITHWHATE e DRAHOS (2001) mostram como a concessão de 
patentes na área farmacêutica provoca uma concentração de pesquisas não 
relevantes para as doenças tropicais, típicas de países pobres, dado que as 
populações de tais países não teriam condições de comprar remédios patenteados. 
Além disso, a dinâmica da pesquisa tem levado à concentração de poder nas mãos de 
grandes empresas transnacionais e dos estados mais ricos, aprofundando a 
desigualdade entre os países (COSTA, 2005).  

Claro, é preciso lembrar, quanto a este ponto, que o Brasil ainda não é um 
agente ativo nesta dinâmica. Ao contrário dos EUA não existem investimentos 
maciços em pesquisa, tampouco uma estratégia de longo prazo, que envolva capital 
público e privado, para desenvolver e garantir a compra de produtos, a despeito de 
diagnósticos que mostram a importância estratégia deste campo para o 
desenvolvimento do Brasil (ver BECKER, 2009; BECKER, BUARQUE, NASCIMENTO, 
2007).  

Para além dessa controvérsia, o processo de alteração das pesquisas em 
biotecnologia, ainda em curso, tem tido impacto sobre as referidas “comunidades 
tradicionais” (CUNHA, 2010). Seu conhecimento sobre plantas e sobre técnicas de 
cultivo de alimentos passou a ser valorizado, assim como os saberes difusos, que não 
podem ser identificados com um grupo de pessoas específico. 

Diante do alto custo e risco dos empreendimentos na área de biotecnologia, 
estes saberes tradicionais ou difusos podem permitir a “queima” de etapas da 
pesquisa. Pode-se focar o estudo em uma planta ou um procedimento agrícola cujos 
efeitos já são relativamente conhecidos, de forma a acelerar os resultados finais. 

No entanto, como alerta Paulo Arruda, não há garantia de que a pesquisa 
baseada em um conhecimento tradicional ou saber difuso irá resultar, 
necessariamente, em uma mercadoria de alto valor no mercado. Um caso de 
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pesquisa bem sucedida é o do desenvolvimento do fármaco Acheflan. No entanto, 
mesmo utilizando conhecimento tradicional difuso - as “garrafadas” dos caiçaras do 
litoral paulista -, foram necesssários sete anos de pesquisa e mais de 100 milhões de 
reais de investimento para que fosse desenvolvido o produto final, com a apuração do 
princípio ativo responsável pelo efeito antiinflamatório. 

Em paralelo, há equipes de pesquisa em biotecnologia distribuídas por todo o 
mundo. Assim, o resultado final de uma pesquisa que se iniciou a partir de 
conhecimento tradicional pode ser obtido por diferentes equipes, que desenvolvam 
produtos similares para o mesmo fim a partir de outros pontos de partida. Ou pode 
simplesmente ocorrer que já exista um produto pronto destinado a resolver o 
problema que se esteja estudando e que não faça uso de conhecimentos tradicionais.  

Fica claro, portanto, que o acesso a esses conhecimentos pode ter valor 
econômico para a pesquisa em biotecnologia, mas não se trata de riqueza cuja 
valoração seja estável e estabelecida. Não há consenso mundial sobre o valor 
monetário destes conhecimentos, tampouco sobre a melhor forma de explorá-los e 
de remunerar as comunidades ou populações que os detenham.  

Parece mais adequado supor, portanto, que não estamos lidando com algo 
semelhante a uma barra de ouro ou a um “baú cheio de tesouros”. Afinal, é apenas 
com o correr da pesquisa que se saberá o valor mercadológico do que será 
descoberto. Do ponto de vista econômico, estamos diante de possibilidades de lucro, 
possibilidades de investimento, o que implica altos riscos envolvidos. 

Também parece razoável supor que não há critérios estabilizados ou 
procedimentos padronizados para valorar e remunerar os detentores destes saberes. 
Não há instrumento internacional que forneça regulamentação detalhada acerca 
desses critérios ou procedimentos, mas apenas a afirmação de alguns princípios 
gerais no sentido da repartição de benefícios entre empresas e comunidades 
tradicionais. Portanto, no estado atual da questão, buscam-se mecanismos capazes 
de tematizar e de equacionar todas estas questões em jogo. 

Seja como for, esta dinâmica social trouxe à tona dois problemas principais. Em 
primeiro lugar, passou-se a questionar se tais saberes tradicionais ou difusos 
deveriam ser objeto de remuneração (ou deveriam ser tratados como patrimônio 
comum da humanidade) e, em caso de resposta positiva, quem deveria ser 
remunerado, qual indivíduo, grupo ou comunidade, e como. Em segundo lugar, uma 
pergunta de outra natureza: qual seria o impacto do processo de mercantilização 
destes saberes para as práticas culturais que os produziram? Este processo ameaça 
a reprodução das culturas de certos grupos humanos?  

Esta segunda pergunta surgiu depois, em razão da pressão de determinados 
países e de movimentos sociais, a reboque da expansão constante do mercado para 
além de suas próprias fronteiras, característica essencial do sistema capitalista. 
Alguns autores afirmam que o fenômeno de patenteamento marca uma nova fase de 
acumulação por espoliação, com novos mecanismos à disposição para privatização 
de bens e de saberes. David Harvey afirma que: 

 
[...] a ênfase nos direitos de propriedade intelectual nas negociações da OMC 
(o chamado Acordo TRIPS) aponta para maneiras pelas quais o 
patenteamento e o licenciamento de material genético, o plasma de 
sementes e todo tipo de outros produtos podem ser usados agora contra 
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populações inteiras cujas práticas tiveram um papel vital no desenvolvimento 
desses materiais (HARVEY, 2005, p.123). 

 

A própria estruturação do mercado capitalista, com necessidade de acumulação 
de capital sem limites, como descrita por Marx, já aponta à tendência da expansão e 
da criação de novos mercados e nichos, a partir da crescente privatização dos 
recursos naturais.  

Mesmo a primeira questão, como já afirmado, passou por duas etapas em sua 
formulação. Em primeiro lugar, a idéia era considerar tais saberes como “patrimônio 
comum”, como “coisa de ninguém” que passa a pertencer ao primeiro que dela se 
apoderar ou que não pudesse ser economicamente apoderada por ninguém. Esta 
formulação poderia ter resultado, se vencedora, no estabelecimento de uma situação 
de exploração econômica sem contrapartida para as populações tradicionais. De 
outro lado, ela poderia também estar na base de um modelo de exploração baseado 
na propriedade comum, que pensasse a pesquisa de forma desvinculada do sistema 
de patentes (HOPE, 2008).   

Por ora esta posição permanece vencida. Há consenso nas conferências 
internacionais e nos diplomas regulatórios nacionais sobre a necessidade de atribuir 
valor econômico a tais saberes, a despeito de não se ter claro como fazer isso nem 
como pagar os interessados. Também há consenso sobre a utilização do sistema de 
patentes com efeitos em nível mundial, mesmo que tal consenso tenha sido obtido 
mediante uma ação agressiva e antidemocrática dos países centrais, que deveria ser 
rediscutida e revista adiante.3 

É importante deixar claro que este texto discute o problema dos conhecimentos 
tradicionais como ele está posto hoje, mas não sente simpatia nem legitima as 
normas jurídicas sobre patentes positivadas em nível mundial, muito ao contrário. 
Seria necessário retomar tal discussão e rever os termos deste acordo, obtido por 
meios violentos, como mostram Braithwaite e Drahos (2001). Mas não há espaço aqui 
para entrar nos detalhes deste problema.  

De qualquer forma, é importante esclarecer que a valorização econômica dos 
saberes tradicionais não resolve, por si só, o problema da preservação de práticas 
culturais. Ao contrário, a valorização destes saberes apenas aproxima a civilização 
ocidental e seus valores de outros grupos humanos, levando a racionalidade do 
mercado para locais onde eventualmente ela ainda não houvera chegado com toda a 
sua força, o que engendra sérios questionamentos do ponto de vista ético. 

Para organizar melhor o que acabamos de dizer, podemos dizer, portanto, que 
estamos vivenciando a expansão do mercado para limites os quais ele não havia 
atingido. Isso principalmente em razão da controversa dinâmica da pesquisa em 
biotecnologia e da aliança entre capital público e privado. Este processo gerou a 
valorização de saberes tradicionais ou difusos e alguns deles estão ligados a povos 
relativamente independentes da dinâmica cultural ocidental.  

 

                                                 
3 Não há espaço para tratar deste ponto aqui. Braithwaite e Drahos (2001) mostram como o atual 
consenso sobre as patentes é resultado de estratégias de exclusão dos países mais pobres, 
interessados em alcançar os mais ricos na disputa pelo conhecimento tecnológico, a começar pela 
estratégia de deslocar a questão da ONU para a OMC.  
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1.2 As posições em disputa 

Propomos que o debate seja organizado em torno de três posições, postas aqui na 
forma de modelos: preservacionismo, economicismo e exploração sustentável. O 
debate sobre conhecimentos tradicionais reproduz, em linhas gerais, os embates em 
torno dos problemas ecológicos (NOBRE, 2002). As duas primeiras posições 
representam os extremos do debate e a discussão sobre exploração sustentável é a 
tentativa de encontrar formulação do problema que articule os termos para uma 
proposta de conciliação. Vejamos. 

Na esfera ambiental, como explica NOBRE, a discussão gira em torno da 
possibilidade ou não de que uma catástrofe ecológica ocorra, ou seja, de que exista 
algum limite à exploração dos recursos naturais. A divergência seria representada 
por duas posições: a) o “otimismo tecnológico”, o qual acredita que a técnica é capaz 
de resolver todos os problemas ambientais e ecológicos, e b) uma expressão 
pessimista que preconiza a catástrofe e o esgotamento dos recursos naturais, a 
menos que haja uma utilização responsável e planejada dos mesmos. Ainda, segundo 
NOBRE, o conceito de “desenvolvimento sustentável” surge para conciliar as duas 
posições, criando um campo de debates comum. Por isso mesmo: 

 
[...] o conceito de desenvolvimento sustentável surgiu não só como noção 
fadada a produzir consenso, mas também como um enigma a ser criticado 
por vaguidão, imprecisão e caráter contraditório. De fato, o que mais se viu (e 
ainda se vê) desde a publicação do livro Our common future – o chamado 
“Relatório Brundtland, de 1987 – foi a busca por uma “definição” de 
desenvolvimento sustentável, o anseio pela resposta final sobre o que seja 
tal noção a que quase ninguém parece se opor. [...] Ao contrário, penso que a 
força do conceito esteve inicialmente em sua vaguidão e imprecisão. Parece-
me que o caminho de “explorar contradições”, de apontar fraquezas e 
imprecisões, já foi trilhado e não trouxe resultados analíticos significativos. 
Daí a idéia de entender o conceito de desenvolvimento sustentável 
simultaneamente como veículo de um acordo político mínimo em torno dos 
termos em que iria se dar a institucionalização no âmbito global da 
problemática ambiental e como ponto de partida da disputa política a ser 
travada nos limites por ele traçados”(NOBRE, 2002). 

 

Processo semelhante parece estar ocorrendo em relação ao debate sobre a 
exploração econômica de saberes tradicionais. Como mostramos no item anterior, o 
problema consiste em conciliar o avanço da racionalidade do mercado para espaços 
que ele não ocupava com a necessidade de preservar dinâmicas culturais diferentes 
da cultura ocidental.  

É em torno destes dois extremos, a necessidade de exploração econômica dos 
saberes tradicionais e a necessidade de preservar dinâmicas culturais, que os 
modelos que concebemos se organizam. Também é em torno destas duas idéias que 
se pode identificar o terceiro modelo, que busca identificar aqueles que buscam uma 
solução de compromisso entre os dois extremos; capaz de promover o acesso a estes 
saberes, inclusive para fins de exploração econômica, sem deixar de preservar as 
práticas culturais que os produziram.  

É evidente que tais visões, como já dito, relacionam-se a diferentes desenhos 
institucionais concretos. Na próxima seção analisaremos alguns deles, sem o objetivo 
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de sermos exaustivos, para marcar a ligação entre as concepções de mercado, 
sociedade e estado e os modelos regulatórios. 

Antes de prosseguir, é importante insistir que construiremos modelos abstratos 
que pretendem dar conta de posições reais, as quais podem ser bem mais sutis e 
cheias de nuances. O objetivo desta parte do texto será apenas deixar claro quais são 
os problemas centrais em jogo e não o de identificar na literatura os supostos 
partidários desta ou daquela posição. Deixamos este trabalho para nossos eventuais 
leitores. 

Um preservacionista será, portanto, alguém que reconhece no mercado a 
característica de promover a destruição, necessariamente, de qualquer dinâmica 
cultural que não funcione conforme a relação de cálculo entre meios e fins.  

Em razão desta visão, o preservacionista atribui ao aparelho estatal a tarefa de 
conter o avanço do mercado para afastar a racionalidade econômica das culturas 
tradicionais. Tais grupos humanos deveriam ser preservados do avanço da economia; 
as comunidades tradicionais devem ser protegidas do avanço do capital. 

É importante salientar que o preservacionista também apresenta, em geral, 
posição anti-capitalista (que pode derivar para uma posição anti-mercado) e defende 
a valorização das culturas tradicionais como meio de encontrar caminhos para uma 
nova relação entre homem e natureza, bem como entre os próprios homens, muitas 
vezes propondo uma alternativa radical à sociedade ocidental. 

Nesse sentido, o valor do conhecimento das comunidades tradicionais não 
estaria na possibilidade de sua utilização pelo mercado, mas sim pela alternativa em 
si mesma que essas comunidades representam. Por isso mesmo, esta posição 
também defende que o aproveitamento destes saberes seja feito de outra maneira, 
sem recorrer ao sistema de patentes e à pesquisa em parcerias público-privadas. 

A Carta de São Luís do Maranhão, também denominada Carta dos Pajés, 
assinada em dezembro de 2001, contém alguns traços desse posicionamento. As 
lideranças indígenas defendem que as florestas brasileiras têm sido preservadas em 
razão de seus conhecimentos, perpetuados por gerações. Esses conhecimentos 
seriam os verdadeiros responsáveis pelo “manejo e uso sustentável da diversidade 
biológica” e, por essa razão, não poderiam ser comercializados “como qualquer 
objeto no mercado”. No mesmo sentido, a carta afirma a “oposição a toda forma de 
patenteamento que provenha da utilização dos conhecimentos tradicionais”.  

Cabe ressaltar que a Carta demonstra também a importância dada à 
participação das comunidades indígenas em todos os âmbitos de decisão sobre a 
utilização de conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. A postura 
adotada faz uso dos termos de negociação, tais como “sustentabilidade”, no intuito de 
recolocar a questão da exploração sustentável em outros termos que não os da 
negociação. Tais lideranças são as diretamente afetadas pelas investidas de 
mercantilização dos conhecimentos tradicionais sobre a biodiversidade, que são por 
eles entendidos como parte de suas identidades, “leis, instituições, sistemas de 
valores e da visão cosmológica” dos povos indígenas.  

A visão preservacionista também atinge, em alguns momentos, a própria 
concepção de ciência ocidental. Nos textos de SHIVA (2000), a ciência ocidental é 
caracterizada como reducionista por diversos motivos, dentre eles: a) valorização da 
raça humana em detrimento das demais; b) redução do comportamento dos homens 
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e animais a explicações genéticas; c) desvalorização de outras formas de produção de 
conhecimento e sistemas éticos (SHIVA, 2000) 

Outra posição, a economicista, situada no pólo oposto, atribui ao mercado 
poderes redentores e civilizatórios e não está preocupada com o problema da 
diversidade de culturas. Para os partidários dela, o papel do estado é permitir e 
garantir o avanço do mercado com o fim de expandir sua lógica para todas as esferas 
da sociedade.  

Afinal, ainda segundo esta posição, independentemente de qual seja o problema 
social em questão, o mercado saberá resolvê-lo conforme a dinâmica interna de suas 
leis. Pouco importa se estejamos diante de questões propriamente econômicas, 
questões éticas, criminalidade e justiça social.  

O pressuposto é que os homens raciocinam, universalmente, em termos de 
meios e fins para maximizar seus lucros e minimizar seus prejuízos. A menos que 
encontrem algum obstáculo que os impeça de fazê-lo. Por isso mesmo, qualquer 
obstáculo à racionalidade econômica deve ser eliminado. 

Esta posição defende a utilização do sistema de patentes e a incorporação dos 
saberes tradicionais na pauta da pesquisa voltada ao desenvolvimento dos países e ao 
crescimento econômico, sem qualquer questionamento, como já visto, sobre a 
preservação das culturas.  

Nesse sentido, a seguinte passagem de DESCOLA et alli (1998) é significativa, 
embora o argumento central de seu texto não se enquadre na caracterização exposta 
até aqui sobre a visão “economicista”: 

 
Now, when does knowledge become a commodity? This certainly took a long 
time to achieve. When Adam Smith or Marx defined the economic system of 
the modern era as one where land and labour were commodities universally 
exchangeable on an open market, they left aside knowledge as a factor of 
production or a productive force. It was only with the growth of 
mechanization and the development of such branches as applied chemistry 
that the question of patenting knowledge and technical know-how embodied 
in objects became crucial in industrial competition. In that sense, knowledge 
became a commodity in much the same way as land and labor became 
commodities: when its exchangeable value become independent of the social 
context in which it was used. For knowledge as commodity is not merely a 
piece of knowledge owned or appropriated by a person or a group of persons; 
its very value as a commodity depends on its capacity to be radically 
separated from the relations within which it was embedded (DESCOLA et alli, 
1998, p. 116). 

 

A visão radical das noções de mercado e de cultura determina a distinção entre 
as duas posições extremas das quais estamos falando até agora. Os 
preservacionistas vêem a “cultura” como esfera fechada, que deve ser preservada de 
um “mercado” demonizado. É importante notar que uma visão como esta pode 
resultar4 na desconsideração da vontade dos representantes daquela “cultura” que 
terminam instrumentalizados e objetivados em função de determinadas leis e 
características encaradas como essenciais. Ao invés de sujeitos, os “representantes 

                                                 
4 Como visto, não é o caso da posição expressa na “Carta dos Pajés”. 
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da cultura” se tornam objeto de gestão, mesmo que em nome do nobre objetivo de 
preservá-los.  

Em um sistema capitalista, a posição preservacionista impede a utilização 
econômica das práticas das comunidades tradicionais.5 Nesse sentido, ela defende 
que as práticas tradicionais devam ser encaradas como fins em si mesmos, o que é 
incompreensível e inaceitável para uma racionalidade econômica que exige a 
fungibilidade de tudo e a possibilidade de transformação de qualquer fim em meio de 
troca. 

De outra parte, conforme a posição economicista, o endeusamento do mercado 
exclui qualquer possibilidade de gerir seus limites de forma racional (idéia que 
coincide com a visão preservacionista) e atribui a todos os homens uma racionalidade 
única, que resulta necessariamente na escolha consciente dos mecanismos de 
mercado como instrumento regulatório. O livre arbítrio individual é valorizado, pois é 
justamente de suas escolhas racionais, no nível micro, que irá resultar no bom 
funcionamento dos mecanismos de mercado.  

Uma posição intermediária entre preservacionismo e economicismo excluiria, 
portanto, tanto a demonização quanto o endeusamento do mercado e, ao mesmo 
tempo, a cristalização da noção de “cultura” e a desconsideração da diversidade 
cultural. Nesse registro, ambos os termos, mercado e cultura, são vistos não como 
essências, mas como imersos em processos de disputa de sentido cujos 
protagonistas são seres reais, capazes de geri-los em função de decisões tomadas 
em conjunto nas arenas nacionais e internacionais existentes.  

Bastante significativo nesse processo é a Convenção do Rio sobre a Diversidade 
Biológica tratar da proteção dos recursos biológicos, se compreendermos recurso 
como aquilo “que é potencialmente útil, do que constitui potencialmente um valor 
econômico” (HERMITTE, 2004).  

É importante insistir que qualquer visão do capitalismo como sujeito 
automático, como sistema que funcione, efetivamente, sem qualquer espaço de 
liberdade e para a ação humana; ou que aposte no mecanismo de mercado como 
forma de regulação espontânea da sociedade e prescinda de estado e do direito para 
funcionar, ficam ambos à margem de qualquer posição que considere a política como 
momento central para a eventual solução deste problema. 

Apostar na mediação política não significa legitimar os atuais mecanismos 
destinados a deliberar sobre este problema. Tais mecanismos devem ser criticados e 
até reformados para que seu desenho seja capaz de incluir todos os interessados e 
não apenas parte deles.  

Como já dissemos acima, Braithwaite e Drahos mostraram como o processo de 
negociação sobre patentes em nível mundial foi conduzido, durante um bom tempo, 
com a expressa exclusão dos países em desenvolvimento, além de incluir estratégias 
para destruir a aliança entre Brasil e Índia na esfera internacional desenvolvidas por 
grandes empresas e estados mais ricos (ver, também, GANDELMAN, 2004).  Uma das 
formas de fazer isso é a criação de fóruns supostamente “técnicos”, ocupados por 
especialistas, com o fim de ocultar decisões de outra natureza. 

                                                 
5 Lembremos que a proposta de HOPE não é preservacionista, mas também defende a propriedade 
comum dos conhecimentos tradicionais.  
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Real power in the modern world [...] comes from sitting in committees that 
filter other interested decision makers or parties from key decisions, but in 
some way or another can be read as representing the excluded. In such 
committees power becomes concentrated in the hands of a few. Its exercise 
is democratically legitimated by the symbolic links the committee retains 
with the many that are excluded from the real decision making. (DRAHOS, 
BRAITHWAITE, 2002) 

 

Não há espaço aqui para analisar em detalhes esta questão. Retomemos o fio 
da exposição. O que estamos procurando ressaltar neste ponto é que a posição a que 
denominamos exploração sustentável muda qualitativamente os termos da 
discussão, excluindo seus extremos e apontando para a centralidade da política.  

Os extremos da disputa ficam excluídos e suas formulações passam a não 
compreender os limites impostos por essa “zona de acordo” que pressupõe, antes de 
qualquer coisa, a possibilidade de que os interessados encontrem uma solução para 
o problema por meio da deliberação política. É claro, no interior do campo delimitado 
pelo termo “exploração sustentável” haverá também posições variadas, que 
defenderão este ou aquele modelo institucional. 

De fato, o debate sobre conhecimentos tradicionais está ganhando feições mais 
moderadas, o que ficará mais claro no próximo item, em que iremos relacionar estas 
posições com algumas soluções institucionais para os problemas de que estamos 
tratando.  

A expressão “conhecimentos tradicionais” implica na união dos dois pólos antes 
aparentemente inconciliáveis. Surgida ao longo das últimas décadas, a expressão 
formada pelo substantivo conhecimento e o adjetivo tradicional, simboliza a 
importância com que cada elemento parece figurar na visão da exploração 
sustentável: o substantivo subjuga o tradicional adjetivado pra formar campo de 
acordo e de compatibilidade entre as posturas extremas apresentadas 
anteriormente.  

O conhecimento se sobressai, indicando a tônica da discussão, em que a visão 
economicista, que aponta para a necessidade de mercantilizar o conhecimento para 
melhor explorá-lo, é mais facilmente incorporada do que a visão denominada 
preservacionista.6 A mesma estrutura gramatical de consenso é produzida em 
relação ao termo “desenvolvimento sustentável” (NOBRE, 2002).  

Fica de fora da “zona de consenso”, principalmente, a defesa de uma alternativa 
anti-capitalista radical construída fora da via deliberativa, ou seja, sem passar pela 
política; o que não exclui, de princípio, uma alternativa anti-capitalista que passe ela 
mediação política. Nesse sentido, as manifestações presentes na Carta dos Pajés e 
uma preocupação preservacionista ganhariam espaço, em detrimento da 
centralidade da exploração econômica. Também propostas como a de HOPE que 
defende a adoção de um esquema de propriedade comum para a questão da pesquisa 
biológica, uma alternativa anti-capitalista, mas que não exclui o mercado (HOPE, 
2008).7  
                                                 
6 Poderia ser diferente caso a proposta de HOPE fosse levada em conta. 
7 Em poucas linhas, consideramos que “capitalismo” é o avanço da ação instrumental, típica da esfera 
econômica, sobre todas as demais esferas da sociedade em razão de uma “exigência de acumulação 
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Está posto aqui, ademais, o desafio de discussão entre duas visões de mundo 
distintas, que envolvem noções de representatividade diferentes e opostas8 e, como já 
foi dito, o desafio de desenhar instituições políticas capazes de acolher os interesses 
envolvidos sem que um se imponha sobre o outro pela força.  

 

2 A disputa por desenhos institucionais 

 Antes de tudo, é importante deixar claro que a dinâmica institucional das sociedades 
não se faz de forma linear e tampouco permite reformas ou cortes radicais, que 
construam ou reconstruam tudo a partir do zero.9 Mencionaremos a partir de agora 
uma série de soluções institucionais e iremos relacioná-las com as posições 
normativas a que nos referimos acima, mas isso não significa que elas ocorram na 
realidade em sua forma “pura”. 

Um estado e um ordenamento jurídico reais são compostos de instituições e por 
normas criadas em diferentes momentos históricos, sujeitas a dinâmicas próprias, 
mudanças de sentido e de função. É uma ilusão imaginar que seja possível 
reconstruir tudo como se nada existisse anteriormente e impedir que interesses 
sociais conflitantes tentem dar sentidos e usos diferentes às mesmas normas e 
instituições.  

A despeito disso, é razoável dizer que uma perspectiva que demonize o mercado 
e as empresas de biotecnologia irá entendê-los como predadores em potencial, 
prontos para explorar o saber tradicional e lucrar à custa da destruição de suas 
respectivas culturas.  

Nessa ordem de razões, a criminalização de qualquer conduta que favoreça a 
“biopirataria” e a criação de obstáculos variados para se ter acesso aos 
conhecimentos tradicionais seriam medidas muito coerentes. As empresas seriam 
vistas como criminosas em potencial e, portando, objeto de vigilância, monitoramento 
e de controle extremo. Apontam também nesse sentido a criação de dispositivos 
penais em legislações específicas sobre o tema e a organização de um aparato 
burocrático capaz de fiscalizar e de “impedir” o contato entre capitalismo e culturas 
tradicionais.  

Para a posição oposta, economicista, a idéia seria radicalizar a importância da 
precificação e da eficiência ao lidar com conhecimentos tradicionais. Assim, tanto a 
forma de contrato como a criação de um tributo seriam possivelmente aceitos para a 
exploração comercial de tais práticas.  

Empresas e comunidades tradicionais fariam contratos diretamente entre si ou, 
na hipótese de se criar um tributo (taxa ou algo semelhante), as empresas poderiam 
pagar um valor, por exemplo, calculado sobre seu faturamento, em troca do direito 
de explorar tais conhecimentos.  

                                                                                                                                                         
ilimitada do capital por meios formalmente pacíficos” (HABERMAS, 2010; BOLTANSKI, CHIAPELLO, 
2009). Nesse sentido, pode haver mercado sem que haja capitalismo, ou seja, desde que a utilização 
dos mecanismos de mercado seja feita de forma racional e não se trabalhe com o pressuposto de que 
há uma lógica na auto-regulação do mercado que conspira, necessariamente, para a melhor solução 
de todos os problemas humanos.  
8 Não há espaço para tratar deste problema aqui. Ver mais detalhes em RODRIGUEZ, 2010. 
9 Esse é o equívoco típico do pensamento sobre direito e desenvolvimento até a década de 80, que vem 
sendo repetido pelos autores economicistas mais radicais. Ver também: RODRIGUEZ, 2010. 
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Os instrumentos citados, criminalização, contrato e tributo, no entanto, podem 
ser usados de outra forma e para outros fins. Podem ganhar nuances, como 
mostraremos a seguir, em função de uma posição mais moderada. O que estamos 
querendo demonstrar, em primeiro lugar, é que os mecanismos de implementação 
de tais políticas estão diretamente relacionados com a concepção que se tenha das 
noções de cultura, estado e mercado.  

Tais mecanismos, e tantos outros que estão sendo considerados e debatidos,10 
estão em disputa, podendo ser combinados para formar desenhos institucionais 
variados. Não há fórmula pronta para resolver esta questão, nem na literatura 
jurídica nacional internacional, nem em documentos internacionais.  

O que existe, como já foi dito, são alguns pontos de acordo muito abstratos e 
vagos. Primeiro, os conhecimentos tradicionais não são um bem da humanidade: é 
preciso remunerar seu titular. Como fazer isso diante de conhecimentos difusos ou 
espalhados por várias comunidades humanas é um problema a ser resolvido. Isso 
demonstraria uma aproximação das propostas institucionais da visão economicista, 
que pretende precificar todo e qualquer conhecimento. 

Em segundo lugar, e por outro lado, é preciso encontrar formas de preservar a 
dinâmica cultural de grupos humanos que não estejam imersos na racionalidade 
ocidental e, além disso, levar sua opinião em conta na adoção de políticas que os 
atinjam diretamente.  

Para realizar estes dois objetivos, tem sido debatida no Brasil a necessidade ou 
não de se obter consentimento prévio dos grupos humanos interessados antes do 
início das pesquisas e as vantagens e as desvantagens da utilização da forma 
contratual para negociar o percentual de cada parte na divisão dos lucros obtidos 
com a eventual comercialização de alguma mercadoria que resulte destes 
conhecimentos. 

Os dois instrumentos, consentimento prévio informado e contrato, estão 
previstos na Convenção de Diversidade Biológica, de 1992, da qual o Brasil é 
signatário. Ambos foram também reafirmados na recente Conferência de Nagoya 
(COP-10), encerrada em outubro de 2010, e garantem que as comunidades sejam 
ouvidas e que sua vontade tenha um papel central no processo.  

No entanto, os dois instrumentos podem ser criticados por pressuporem um 
sujeito identificável: é preciso saber quem é o titular do conhecimento em questão 
para que seja possível com ele tratar e, posteriormente, remunerá-lo. Mesmo que 
sujeitos coletivos possam figurar como parte desses instrumentos, há a condição de 
sua especificação e de diferenciação perante os demais povos.  

Tais condições diferem da própria estrutura de formação e de consolidação dos 
conhecimentos tradicionais, que não têm titular único e que são intercambiáveis 
entre as próprias comunidades. A adoção desses mecanismos poderia cristalizar 

                                                 
10 Na ata da 5ª reunião da Câmara Temática de Conhecimento Tradicional Associado, de 13 de agosto 
de 2002, os conselheiros definiram os seguintes temas como “gargalos” sobre o tema de acesso a 
conhecimento tradicional e repartição de benefícios: a) procedimentos da anuência prévia; b) 
procedimentos relativos ao acesso; c) representatividade institucional e comunitárias das 
comunidades tradicionais; d) possibilidade de remessa de conhecimento tradicional associado; e) 
titularidade de conhecimento tradicional; f) criação de base de dados; g) regime sui generis de 
conhecimentos tradicionais. 
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sujeitos formais que não correspondem ao modo de construção do saber em questão. 
Também podem ser criticados por não criarem nenhum obstáculo para que a lógica 
mercantil domine as culturas tradicionais.11 

Este problema irá aparecer em outros instrumentos que possam ser 
considerados para resolver este problema. Imaginemos a solução da criação de uma 
taxa ou tributo que incidiria sobre os lucros obtidos com a mercadoria desenvolvida, 
ressaltando que esse tipo de proposta contemplaria preocupação com eficiência na 
negociação por parte das empresas, já que forneceria maior segurança jurídica ao 
esclarecer o processo de acesso. Poder-se-ia definir que os recursos obtidos seriam 
utilizados em favor das comunidades tradicionais, em programas voltados para sua 
preservação. 

Com este instrumento, resolver-se-ia a questão da titularidade, pois ele 
prescinde da aplicação dos modelos do consentimento prévio informado e da forma 
contratual. Além disso, ele não permite que os recursos obtidos com o uso dos 
conhecimentos tradicionais fiquem nas mãos das comunidades, o que pode favorecer 
sua preservação ao afastar delas a racionalidade do dinheiro. No entanto, se as 
comunidades não tiverem papel na gestão destes recursos estarão sendo tratadas 
como entes passivos; mero objeto de políticas públicas. 

Para que isso não ocorra, será preciso encontrar formas de dar a elas voz na 
gestão dos recursos, o que recoloca o problema da titularidade: quem será o 
representante das comunidades e quais os critérios para utilizar os recursos? Devem 
ser destinados principalmente para a comunidade que, na história do 
desenvolvimento do produto, deu as informações relevantes que levaram à 
mercadoria, ou devem ser revertidos em favor de todas as comunidades tradicionais 
do país ou daquela região? 

O problema da titularidade poderia ser resolvido também com a forma contrato; 
com a nomeação de um representante legal para a comunidade, caso não fosse 
possível localizar seu titular, que deveria agir com toda a diligência na negociação, 
sob pena de responsabilização.  

Da mesma forma, seria possível exigir que parte ou a totalidade do valor dos 
contratos que tenham como objeto a exploração de saberes tradicionais fosse 
recolhida, da mesma forma, para um fundo utilizado em favor das comunidades 
tradicionais, recolocando o problema da representação e dos critérios de gestão dos 
valores ali depositados.  

 

Conclusão 

Nosso objetivo nesse texto foi demonstrar como se estruturam as visões sobre a 
relação entre práticas de diversas comunidades e pesquisa científica a partir de 

                                                 
11 Pensando nessa questão, a proposta realizada por SANTILLI (2004), e presente nas disposições da 
atual legislação nacional de acesso a conhecimentos tradicionais (MP 2186-16), é a de respeito a 
sistemas de representação próprios das comunidades tradicionais, com o objetivo de criar “um regime 
de proteção que atenda às peculiaridades e especificidades dos conhecimentos tradicionais” (p. 15). 
Objeções que surgiram a essa determinação são da seguinte ordem: a) dificuldade de compreender 
com clareza qual sistema de representação é próprio de determinada comunidade; b) dificuldade para 
celebrar acordos de acesso a conhecimentos tradicionais quando se tratasse de duas ou mais 
comunidades com sistemas de representação distintos. 
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distintos entendimentos a respeito da relação entre estado, mercado e cultura. Dessa 
forma, foram caracterizados três modelos, preservacionismo, economicismo e 
exploração sustentável, cujo objetivo é organizar as posições políticas e as análises 
teóricas sobre este tema. 

Tais modelos, por sua vez, estão relacionados com em desenhos institucionais 
específicos, em especial a criminalização, o contrato e o tributo ou taxa. Sem a 
pretensão de esgotar o debate sobre eles, procuramos mostrar como eles podem se 
relacionar com três dois objetivos básicos: (a) permitir a exploração econômica dos 
conhecimentos tradicionais (b) remunerando seus detentores e (c) tratando-os como 
sujeitos e não objetos das políticas públicas. 

O texto mostrou também que a definição dos institutos jurídicos do 
conhecimento tradicional e da repartição de benefícios em acordos internacionais e 
leis nacionais excluem as visões mais extremadas presentes nos dois primeiros 
modelos e, ao mesmo tempo, determina novos espaços de disputa. Não se tem 
certeza de que este acordo permaneça vigente: seus temos podem ser revistos logo 
adiante, o que poderia dar outra configuração política a este campo de disputa de 
interesses e modelos institucionais. 
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