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RESUMO 

 
ALVES DE OLIVEIRA E SILVA, Marina Augusta. Os conhecimentos tradicionais à luz 
do Direito Internacional. 2017. 262 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 
Esta dissertação tem por objetivo analisar os conhecimentos tradicionais à luz do Direito 

Internacional e identificar as formas de protegê-los da utilização indevida por terceiros 

para fins comerciais. Essa proteção visa a garantir o acesso consentido aos conhecimentos 

associados a recursos genéticos, bem como a repartição de benefícios com comunidades 

tradicionais, em cumprimento ao artigo 8(j) da Convenção sobre Diversidade Biológica. A 

pesquisa fundou-se, principalmente, no estudo de fontes de Direito Internacional, tais 

como tratados e convenções, de documentos elaborados por organizações internacionais e, 

ainda, de doutrina nacional e internacional. Primeiramente, foram apresentados os 

conceitos, a evolução e os impactos da biotecnologia, a fim de compreender por quais 

motivos os recursos genéticos e os conhecimentos tradicionais a eles associados tornaram-

se tão valiosos para essa indústria. Após, foi feita uma exposição a respeito dos direitos de 

propriedade intelectual e dos instrumentos internacionais relevantes para a regulamentação 

da matéria. Ademais, considerando a crescente importância dos recursos genéticos e dos 

conhecimentos tradicionais para o comércio, foram examinadas as discussões relacionadas 

ao tema travadas nas Conferências Ministeriais da Organização Mundial do Comércio. 

Prosseguiu-se no estudo com a conceituação de dois termos fundamentais para o debate, 

“comunidades tradicionais” e “conhecimentos tradicionais”, e com uma apresentação sobre 

os direitos básicos assegurados às comunidades tradicionais e aos povos indígenas. A 

implementação de tais direitos é vista como pré-requisito para garantir uma efetiva 

proteção aos conhecimentos tradicionais. O principal instrumento internacional estudado, a 

Convenção sobre Diversidade Biológica, inaugurou uma nova etapa na questão da 

proteção de recursos genéticos e de conhecimentos tradicionais, tendo em vista que, para 

que haja exploração comercial, passou a prever a necessidade de obtenção do 

consentimento prévio e informado dos Estados detentores de recursos genéticos, além do 

dever de repartir, com as comunidades tradicionais, benefícios decorrentes da utilização de 

seus conhecimentos. Assim, a Convenção inspirou o aprofundamento e a regulamentação 

da matéria tanto no Direito Internacional, quanto em âmbito regional e em legislações  



 

 

 

  



 

 

nacionais, tendo-se dado destaque a legislações de países latino-americanos e africanos. 

Porém, ante a dificuldade de implementar os requisitos previstos na Convenção e os casos 

de biopirataria que soem acontecer, buscou-se analisar a possibilidade de proteger os 

conhecimentos tradicionais através dos direitos de propriedade intelectual existentes. De 

outro turno, foram identificadas as limitações encontradas pelas comunidades tradicionais 

e indígenas ao se valerem desses instrumentos. Em face das numerosas críticas à utilização 

de um sistema pré-definido para proteger os conhecimentos tradicionais, examinou-se a 

alternativa de criação de um sistema sui generis, melhor adaptável às peculiaridades das 

comunidades tradicionais. A exposição se encerra com três estudos de caso, nos quais 

houve o acesso a conhecimentos tradicionais associados a recursos genéticos. Cuidou-se de 

apresentar como ocorreram as tratativas para o acesso e em quais termos foram fixados os 

acordos para a repartição de benefícios com as comunidades locais. 

 

Palavras-chave: Direito Internacional. Conhecimentos tradicionais. Direitos de propriedade 

intelectual. Convenção sobre Diversidade Biológica. 

 

  



 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 
ALVES DE OLIVEIRA E SILVA, Marina Augusta. Traditional knowledge in light of the 

International Law. 2017. 262 p. Dissertation (Master) - Law School, University of São 

Paulo, São Paulo, 2017 

 
This dissertation has as objective to analyse the traditional knowledge in light of the 

International Law and to identify ways to protect it from misuse by third parties to 

commercial ends. This protection aims to guarantee the consented access to knowledge 

associated with genetic resources, as well as the benefit sharing with traditional 

communities, in fulfilment of article 8(j) of the Convention on Biological Diversity. The 

research was based, mainly, on the study of sources of International Law, such as treaties 

and conventions, of documents elaborated by International Organizations, and national and 

international doctrine. Firstly, the concepts, the evolution and the impacts of biotechnology 

were presented, in order to understand for what reasons the genetic resources and 

associated traditional knowledge became so valuable for this industry. After, an exposition 

regarding the intellectual property rights and the relevant international instruments for the 

regulation of the matter was made. Besides, considering the increasing importance of 

genetic resources and traditional knowledge for commerce, discussions related to the 

theme that took place on the Ministerial Conferences of the World Trade Organization 

were examined. The study continued with the conceptualization of two fundamental terms 

to the debate, “traditional communities” and “traditional knowledge”, and with the 

presentation of the basic rights guaranteed to traditional communities and indigenous 

peoples. The implementation of such rights is seen as a prerequisite to ensure the effective 

protection of traditional knowledge. The main international instrument studied, the 

Convention on Biological Diversity, inaugurated a new step on the matter of protection of 

genetic resources and traditional knowledge, since it stated the need to obtain prior 

informed consent from States holding genetic resources and the obligation to share with 

traditional communities the benefits deriving from the use of such knowledge for 

commercial exploitation. Therefore the Convention inspired the deepening and the 

regulation of the matter on International Law, as well as on regional level and in national 

legislations, from which the Latin-American and African were highlighted. But, in view of  



 

 

  



 

 

 

the difficulty of implementing the Convention requirements and the cases of biopiracy that 

continue to happen, it was sought to analyse the possibility of protecting the traditional 

knowledge through the existing intellectual property rights. On the other hand, the 

limitations faced by traditional and indigenous communities when using these instruments 

were identified. In face of the numerous criticisms on the use of a predefined system to 

protect the traditional knowledge, an alternative for the creation of a sui generis system, 

more adaptable to the peculiarities of traditional communities, was examined. The 

exposition ends with three case studies, in which there was access to traditional knowledge 

associated with genetic resources. The negotiations for the access and the terms of the 

agreements for benefit sharing with local communities were presented.  

 

Keywords: International Law. Traditional knowledge. Intellectual property rights. 

Convention on Biological Diversity. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho busca apresentar o tratamento conferido pelo Direito Internacional à 

questão dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, incentivando o debate 

a respeito do tema, especialmente no tocante às formas de se conferir uma proteção efetiva 

aos conhecimentos de comunidades tradicionais e povos indígenas.  

A motivação para o estudo reside, sem dúvida, na importância assumida pelos 

conhecimentos tradicionais na atualidade, especialmente em virtude do crescente interesse 

em utilizá-los para fins comerciais. Porém, a fim de melhor compreender os motivos pelos 

quais tais conhecimentos assumiram tamanha relevância, a ponto de mobilizar a 

comunidade internacional para que sejam formalmente protegidos, será necessário 

apresentar uma sucinta contextualização.   

Ao final do século XVIII, Adam Smith elaborou e, posteriormente, David Ricardo 

aprimorou a teoria do valor-trabalho, a qual preconiza, em suma, que todo valor se origina 

do trabalho, ou seja, da atividade humana, que modifica e transforma aquilo que se 

encontra na natureza em algo comerciável e próprio para o consumo. É certo, porém, que 

essa “atividade humana” não se refere tão somente à força física.  

Na visão smithiana, o trabalho concreto relacionado à atividade agrícola dá espaço 

ao trabalho abstrato, que contempla tanto o dispêndio de energia física, quanto de energia 

psíquica no processo de produção. Ou seja, a origem e a medida do valor passa a englobar, 

também, a atividade intelectual. David Ricardo, por sua vez, aprimora a teoria de Smith, 

explicando que o valor de uma mercadoria depende da quantidade de trabalho necessária 

para a sua produção. 

A transformação da natureza a partir do intelecto humano ocorre desde a 

Antiguidade, quando, por exemplo, a técnica da fermentação já era utilizada para a 

produção de vinho, cerveja, iogurte, dentre outros. Entretanto, foi com o avanço da 

tecnologia, ao final do século XX e início do século XXI, e especialmente após a 

descoberta dos “fatores de hereditariedade” por Gregor Mendel, em 1866, que a 

transformação da matéria-prima biológica passou a contar com um maior grau de 

embasamento teórico-científico e resultou no desenvolvimento de produtos e processos 
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cada mais vez mais complexos e sofisticados, nas mais diversas áreas, tais como a 

indústria farmacêutica, agrícola, alimentícia, de combustíveis, de cosméticos, dentre 

outras.  

Neste cenário, o interesse pela fauna e flora de países ricos em biodiversidade 

cresceu exponencialmente, tendo em vista que as indústrias buscam, com o uso da matéria-

prima biológica, inovar na criação de produtos, técnicas e procedimentos, o que certamente 

as coloca em posição vantajosa no competitivo mercado global. 

Entretanto, a exploração da matéria-prima biológica, também conhecida como 

bioprospecção não ocorreu de maneira pacífica. Pode-se identificar, a princípio, dois 

grandes problemas decorrentes dessa nova modalidade de exploração. Primeiramente, 

países ricos em biodiversidade passaram a sofrer com a chamada “biopirataria”, o acesso 

desmensurado a seus recursos genéticos, sem que houvesse qualquer forma de 

regulamentação e compensação. A matéria foi muito debatida e, em 1992, com a assinatura 

da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), restou acordado, ainda que sob 

protesto de países desenvolvidos, que os recursos genéticos estavam sujeitos à soberania 

estatal e não deveriam ser livremente acessados, dependendo, portanto, do consentimento 

de seus detentores, os Estados. 

Ainda que tal questão tenha sido de certo modo solucionada com o artigo 15 da 

CDB, outro problema exsurge: o das populações tradicionais e seus conhecimentos 

tradicionais associados aos “recursos biológicos”. Um primeiro ponto a se destacar é que, 

embora a Convenção tenha previsto, em seu artigo 8 (j), “o dever de respeitar, preservar e 

manter os conhecimentos e práticas das comunidades locais e populações indígenas com 

estilo de vida tradicionais”, reconhecendo, inclusive, a sua importância para a conservação 

da biodiversidade, deixou de considerar que, muitas vezes, os recursos biológicos (e, 

consequentemente, genéticos) acessados encontram-se no território de povos tradicionais. 

Omitiu-se, portanto, ao não reconhecer a soberania dos povos sobre os recursos que se 

encontram em seus territórios, deixando em aberto a possibilidade de recompensar as 

populações tradicionais pelo acesso aos recursos que tanto contribuem para conservar. 

De outra parte, surge um problema relacionado à proteção dos conhecimentos 

tradicionais em si. Os povos tradicionais e indígenas, em geral, vivem em harmonia com a 

natureza e nela buscam a solução de problemas que enfrentam no cotidiano, por exemplo, 
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a cura de doenças. Assim, identificam utilidades práticas para recursos naturais, podendo 

ou não modificá-los, e transmitem esses conhecimentos, oralmente, através de gerações 

dentro da comunidade.  

Para a indústria biotecnológica, o acesso a tais conhecimentos em muito contribui 

para o desenvolvimento de produtos e procedimentos, seja auxiliando, facilitando ou 

acelerando a descoberta de novos usos para os recursos biológicos, seja aperfeiçoando usos 

já existentes. Ao fim da cadeia produtiva, buscam os criadores proteger suas invenções da 

utilização e da reprodução indevida por terceiros, valendo-se, para tanto, dos direitos de 

propriedade intelectual, tais como as patentes. 

Ocorre que, enquanto as multinacionais, os centros de pesquisa e as indústrias 

envolvidas no desenvolvimento da biotecnologia obtêm direitos de propriedade intelectual 

sobre seus inventos, os conhecimentos indígenas e tradicionais são, muitas vezes, 

utilizados sem o devido consentimento ou sem a ciência da comunidade. 

Consequentemente, populações tradicionais além de não terem o seu conhecimento 

devidamente reconhecido como um saber científico passível de proteção pelo direito 

ocidental, não recebem qualquer benefício decorrente de sua contribuição para a criação de 

produtos biotecnológicos.  

Diante desse contexto, não se nega a possibilidade de acessar e utilizar os 

conhecimentos tradicionais. Entretanto, é fato que o uso não deve ocorrer sem o 

consentimento expresso das populações detentoras, e, tampouco, sem a devida repartição 

de benefícios a esses povos, a qual é expressamente prevista no artigo 8(j) da Convenção 

sobre Diversidade Biológica. 

Desde a aprovação desta Convenção, muito se avançou nas discussões e estudos a 

respeito do tema, tendo sido previstas inúmeras garantias e direitos aos povos tradicionais 

e indígenas, tanto no âmbito internacional, quanto no âmbito regional e nacional. A título 

exemplificativo, foi aprovada, em 2007, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 

dos Povos Indígenas. 

A implementação dos direitos dos povos tradicionais e indígenas, todavia, está 

longe do ideal, em virtude das inúmeras violações a direitos humanos, dos conflitos 

territoriais e da ineficácia de políticas públicas voltadas à proteção desses grupos. 
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Indubitavelmente, tais questões merecem uma solução satisfatória para que se implemente 

um sistema eficaz de proteção aos conhecimentos tradicionais. 

Em resumo, ao mesmo tempo em que grandes corporações, indústrias ou 

pesquisadores baseiam-se em conhecimentos tradicionais para criar bens e/ou 

procedimentos, geralmente agasalhados por direitos de propriedade intelectual, os povos 

tradicionais continuam encontrando uma série de dificuldades para protegerem seus 

conhecimentos, o que abre margem para a sua utilização indevida e para a ausência de uma 

repartição justa de benefícios.  

Como afirmado, o objetivo do presente estudo é investigar o tratamento conferido 

pelo Direito Internacional atualmente para proteger os conhecimentos tradicionais 

associados à biodiversidade da utilização indevida. Deverão ser identificados os 

empecilhos encontrados pelas comunidades tradicionais para se valer dos direitos de 

propriedade intelectual existentes com vistas a evitar a apropriação de seus conhecimentos 

por terceiros, bem como examinados os possíveis mecanismos sui generis de proteção aos 

conhecimentos tradicionais.  

Para tanto, porém, dever-se-á desvendar, no primeiro capítulo, conceitos relevantes, 

tais como “recursos genéticos” e “biotecnologia”. Ao contrário do senso comum, ver-se-á 

que a biotecnologia remonta à Antiguidade, época na qual técnicas de fermentação já eram 

utilizadas. No entanto, foi a partir do desenvolvimento de complexas técnicas de 

engenharia genética que a biotecnologia assumiu papel de destaque. Muito além dos 

avanços científicos, tais como o desenvolvimento do Projeto Genoma Humano e a 

clonagem da ovelha Dolly, é interessante anotar que a biotecnologia possui vasta 

aplicabilidade em diversos setores da indústria, impactando diretamente na vida das 

pessoas, por exemplo através da criação de métodos de medicina diagnóstica, do 

desenvolvimento de biofármacos, dentre muitos outros. 

O capítulo seguinte volta-se ao estudo do “direito internacional da propriedade 

intelectual”, ainda que esteja longe de exaurir o tema. As noções como “apropriação” e 

“propriedade” deverão ser apresentadas, posto que essenciais para se estudar a 

“propriedade intelectual”, entendida como o direito real que recai sobre os bens 

incorpóreos.  
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Ver-se-á que, com a intensificação do fenômeno da globalização, aumentando o 

fluxo de circulação de bens e serviços entre os países do mundo, tornou-se essencial a 

criação de um sistema para regular a propriedade intelectual em nível internacional. Para 

alcançar tal finalidade, foi criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em 

1967, até o momento em que o tratamento da matéria fosse avocado pela Organização 

Mundial do Comércio (OMC), na década de 90. Centralizou-se, portanto, a normatização 

do tema em torno do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio (ADPIC ou TRIPS).  

Ao fim do capítulo, após ter sido traçada a evolução histórica do “direito 

internacional da propriedade intelectual”, deverão ser analisados tanto os princípios e 

normas constantes do Acordo TRIPS que regem os direitos de propriedade intelectual, 

quanto algumas propostas e discussões relevantes surgidas em Conferências Ministeriais, 

envolvendo questões de saúde pública, meio ambiente, conhecimentos de comunidades 

tradicionais e, ainda, a sua harmonização com a Convenção sobre Diversidade Biológica.  

Frise-se, todavia, que a finalidade deste trabalho não é se aprofundar no estudo dos 

direitos de propriedade intelectual, mas tão somente aclarar conceitos e as formas de 

proteção existentes, de modo a facilitar a compreensão da segunda parte da exposição.  

Para adentrar no verdadeiro objeto de estudo, o terceiro capítulo do trabalho 

buscará esclarecer o que são as “populações tradicionais”. Ressalte-se que tais grupos 

representam uma enorme diversidade étnica, cultural e social, de modo que agrupá-los sob 

uma única definição não é aconselhável e se mostraria extremamente reducionista. Porém, 

considerando a finalidade desta dissertação, os conceitos e caracterizações apresentadas 

auxiliarão o leitor a compreender quem são os detentores dos “conhecimentos 

tradicionais”. 

Estes, por sua vez, podem ser entendidos, simplesmente, como os conhecimentos 

detidos por comunidades tradicionais. Outras definições, encontradas tanto na literatura 

acadêmica, quanto em documentos internacionais e legislações nacionais, deverão ser 

analisadas. Ademais, vale salientar que, muito embora os conhecimentos tradicionais 

envolvam também uma infinidade de expressões artísticas, no presente estudo o foco serão 

os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. 
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Não obstante, para que os conhecimentos tradicionais sejam efetivamente 

protegidos, é de vital importância que os povos tradicionais e indígenas tenham 

previamente assegurados seus direitos básicos, tais como autonomia, liberdade, 

autodeterminação, e muitos outros direitos humanos. As Convenções nº 107 e 169, da 

Organização Internacional do Trabalho, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 

dos Povos Indígenas, e mesmo a legislação interna brasileira são alguns dos documentos 

que cuidaram de prever medidas, recomendações e direitos a esses povos, devendo ser 

rememorados antes que se siga na discussão.  

Adentrando, especificamente no ponto central do trabalho, ou seja, na questão da 

proteção aos conhecimentos tradicionais associados a recursos genéticos, serão analisados 

os principais artigos da Convenção sobre Diversidade Biológica que interessam ao tema, 

os quais foram, posteriormente, complementados pelas Diretrizes de Bonn e pelo Protocolo 

de Nagoya. Os artigos 8(j) e 15 da Convenção introduzem importantes conceitos como 

“consentimento prévio e informado” e “repartição de benefícios”, os quais se tornaram 

basilares na construção de um sistema de proteção dos conhecimentos tradicionais 

associados à biodiversidade.  

Além de se examinar o tratamento da matéria no direito internacional, foram 

trazidas legislações nacionais (costa-riquenha, boliviana, equatoriana, peruana, 

colombiana, panamenha, portuguesa, queniana, etíope e brasileira), que buscaram 

implementar os dispositivos da Convenção. 

O terceiro capítulo irá explorar, ainda, as críticas direcionadas à Convenção sobre 

Diversidade Biológica por seu tratamento da matéria, assim como as contradições 

geralmente apontadas entre a Convenção e o artigo 27.3 do Acordo TRIPS, as quais tanto 

atrito geraram nas discussões entre países desenvolvidos e países ricos em biodiversidade, 

tanto no âmbito da Organização Mundial do Comércio, quanto nas Conferências de Partes 

da Convenção sobre Diversidade Biológica. 

A posteriori, adentrar-se-á na questão da proteção de conhecimentos tradicionais, 

balanceando os aspectos positivos e negativos da utilização das diferentes modalidades de 

direitos de propriedade intelectual já existentes, tais como as patentes, as indicações 

geográficas, os segredos industriais, dentre outros, na consecução de tal finalidade. 
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No entanto, considerando os diversos empecilhos de ordem prática para a 

efetivação dessas normas, bem como a dificuldade de comunidades assimilarem um 

sistema baseado em valores ocidentais, urge examinar a proposta de criação de um sistema 

sui generis, no qual os instrumentos existentes seriam adaptados e complementados com a 

criação de novos mecanismos de proteção, a fim de melhor se amoldar às peculiaridades 

dos conhecimentos tradicionais. 

Por fim, a quarta e última parte do trabalho volta-se ao estudo de três casos em que 

grandes empresas acessaram os recursos genéticos localizados em território de povos 

tradicionais e os conhecimentos tradicionais associados a tais recursos. Essencial analisar, 

em cada caso, como ocorreu a obtenção do consentimento para o acesso e quais os termos 

acordados para a repartição justa e equitativa de benefícios, em cumprimento aos 

princípios da Convenção sobre Diversidade Biológica e das legislações locais. 
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CONCLUSÃO 

O presente estudo teve como objetivo discutir os conhecimentos tradicionais, 

apresentando as possíveis formas de protegê-los da apropriação indevida por terceiros, 

bem como de repartir com os povos tradicionais e indígenas os benefícios oriundos da sua 

utilização, em cumprimento ao artigo 8(j) da Convenção sobre Diversidade Biológica. 

Além de examinar as formas de proteção existentes no sistema de propriedade intelectual, 

buscou-se explorar as propostas para a criação de um sistema sui generis, adaptável às 

peculiaridades dos conhecimentos das populações indígenas e tradicionais. Verificou-se, 

ainda, que a repartição de benefícios não se restringe a compensações monetárias, podendo 

ocorrer de formas alternativas. 

Em sua primeira parte, o trabalho analisou, em linhas gerais, a definição de 

“biotecnologia” e o papel por ela desempenhado nos dias atuais. Posteriormente, estudou-

se a propriedade intelectual e o seu desenvolvimento histórico, destacando os principais 

instrumentos internacionais que cuidaram da matéria, desde a Convenção da União de 

Paris até o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comércio, mais conhecido como TRIPS. Cuidam-se de dois temas que tangenciam a 

questão central da pesquisa e que mereciam esclarecimento antes de se adentrar na 

discussão sobre os conhecimentos tradicionais.  

A segunda parte do trabalho, portanto, voltou-se ao exame dos conhecimentos 

tradicionais sob a perspectiva do Direito Internacional, sobre a qual deve-se traçar algumas 

considerações. 

Inicialmente, constatou-se uma dificuldade de agrupar as comunidades tradicionais 

sob o manto de uma única definição, tendo em vista a diversidade que representam. 

Entretanto, foi possível concluir que povos tradicionais e indígenas têm como ponto 

comum o papel central que desempenham na preservação e conservação da biodiversidade. 

Além de viverem em harmonia com o meio ambiente, dele retirando suas fontes de 

subsistência, viu-se que tais povos possuem uma estreita relação com a terra onde habitam 

e onde desenvolvem uma cultura distinta do restante da sociedade.  

Igualmente, encontrar uma definição para os conhecimentos tradicionais não é 

tarefa fácil. A princípio, os conhecimentos tradicionais envolvem saberes, inovações, 

habilidades e práticas detidos coletivamente por uma comunidade tradicional ou indígena, 
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muito embora deva-se lembrar que existem conhecimentos detidos por apenas um ou 

alguns indivíduos do grupo. Outro importante elemento caracterizador dos conhecimentos 

tradicionais é o fato de serem transmitidos, oralmente, de geração a geração. Ademais, tais 

conhecimentos se desenvolvem através da observação da natureza e costumam 

caracterizar-se por seu dinamismo. 

Tendo em vista que os saberes das populações tradicionais se entrelaçam, não se 

recomenda classificá-los ou dividi-los. Entretanto, convencionou-se destacar os chamados 

“conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos”, os quais estão 

estritamente ligados à diversidade biológica. Os conhecimentos tradicionais associados 

adquiriram um enorme valor para o desenvolvimento da biotecnologia, já que esta 

indústria utiliza recursos naturais como matéria-prima. Concomitantemente ao 

desenvolvimento da biotecnologia, intensificaram-se a prática e as denúncias de 

biopirataria, ou seja, o acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais sem 

o consentimento dos Estados e dos povos tradicionais.  

A questão foi abordada na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), que, em 

seu artigo 8(j), reconhece o valor dos conhecimentos tradicionais e prevê o dever de 

repartir com as populações tradicionais e indígenas os benefícios decorrentes da utilização 

de tais saberes. Já o artigo 15 da Convenção consagrou a soberania dos Estados Partes 

sobre os recursos genéticos encontrados em seus respectivos territórios. Sobrevieram 

instrumentos internacionais, especialmente o Protocolo de Nagoya e as Diretrizes de Bonn, 

que visam auxiliar no desenvolvimento e na implementação de um modelo de acesso e 

repartição de benefícios (ABS) consoante as disposições da CDB.  

No âmbito regional, vale destacar a adoção, pela Comunidade Andina, da Decisão 

nº 391, que, no ano de 1996, criou o Regime Comum de Acesso aos Recursos Genéticos. 

Também merece menção a legislação modelo adotada pela Organização da Unidade 

Africana. Diversos países, influenciados pela Convenção, promulgaram legislações 

voltadas à regulamentação da matéria, buscando dar efetividade aos requisitos previstos na 

CDB, acerca da obtenção do consentimento prévio e informado e da repartição de 

benefícios. 

Ocorre que, apesar da existência de um arcabouço de regras relativas ao acesso 

consentido e à repartição de benefícios, ainda enfrenta-se uma enorme dificuldade de 
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implementá-las, não se podendo tratar de maneira despicienda casos de biopirataria ainda 

recorrentes.  

Um dos motivos para tal fenômeno reside no fato de que os conhecimentos 

tradicionais não são alçados ao mesmo patamar de importância dos conhecimentos 

científicos ocidentais. Em que pese não serem eles expressos em linguagem científica 

formal, isso não deveria implicar a falta de proteção formal e a sua utilização indevida.  

Ademais, a própria Convenção não possui mecanismos sancionatórios aptos a punir 

aqueles que descumpram seus preceitos. Essa problemática torna-se relevante quando se 

verifica que, para um indivíduo ou empresa desenvolver um produto com base em 

conhecimentos tradicionais associados e protegê-lo através dos direitos de propriedade 

intelectual, basta o preenchimento dos requisitos previstos no Acordo TRIPS, o qual não 

faz menção à obtenção do consentimento prévio do detentor do conhecimento e, tampouco, 

à formalização de um acordo para partilha dos benefícios decorrentes do direito de 

exclusividade.  

Outro obstáculo imposto à efetivação da proteção aos conhecimentos tradicionais 

refere-se à dificuldade de amoldá-los ao sistema de direito de propriedade intelectual 

vigente. Questões aparentemente simples como a identificação do autor e a comprovação 

do ato inventivo, tornam-se complexas para comunidades cujos conhecimentos são detidos 

coletivamente e compartilhados oralmente há gerações, o que dificulta a tarefa de precisar 

o momento em que houve a inovação. Lembre-se que, ao menos para a obtenção de uma 

patente, é necessária a comprovação da novidade, da atividade inventiva e da aplicação 

industrial. 

Outrossim, o preenchimento de formulários para requerer um direito de propriedade 

intelectual exige a utilização de linguagem técnica, a qual dificilmente é dominada por 

povos tradicionais e indígenas. Uma quarta dificuldade a ser apontada refere-se aos altos 

custos tanto para o requerimento de um direito de propriedade intelectual, quanto para sua 

fiscalização e manutenção em diferentes países.  

Evidentemente, alguns desses embaraços podem ser contornados. Como bem 

destacou Graham Dutfield, há espaço no direito de propriedade intelectual para a invenção 
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coletiva627. Os valores das taxas, por sua vez, poderiam ser arcados por organizações 

representativas das comunidades. Todavia, é questionável se tais soluções são suficientes e 

satisfatórias.  

Além das patentes, o copyright (direito do autor), os segredos industriais, as marcas 

(trademarks) e as indicações geográficas surgem como possíveis instrumentos de proteção 

dos conhecimentos. O copyright, por exemplo, poderia ser utilizado para a proteção dos 

conhecimentos relacionados à expressões culturais e artísticas dos povos tradicionais. 

Segredos industriais, por sua vez, seriam uma opção às patentes, pois são menos custosos e 

não expiram.  

As marcas podem ser utilizadas em casos de ecolabelling, como forma de provar 

aos consumidores que um produto foi desenvolvido dentro de parâmetros de 

sustentabilidade. Enfim, as indicações geográficas são interessantes para que se identifique 

um modo específico de produção, estritamente relacionado a uma região. Porém, apesar de 

tais instrumentos aparentemente despontarem como alternativas viáveis, verificou-se que 

nenhum desses mecanismos é perfeitamente adaptável aos conhecimentos tradicionais, 

cada qual encontrando limitações específicas.  

As comunidades tradicionais enfrentam não só óbices de ordem prática, mas 

também a dificuldade de se adaptar à lógica apropriacionista e monopolista que permeia o 

direito de propriedade intelectual. Em outras palavras, os valores ocidentais consagrados 

pelo sistema de propriedade intelectual são estranhos e contrários aos valores das 

comunidades detentoras dos conhecimentos tradicionais, não sendo razoável esperar que 

elas assimilem tais valores e se adaptem a um sistema pré-estabelecido.  

Um bom exemplo dessa divergência entre os valores ocidentais e tradicionais pode 

ser observado na própria repartição de benefícios, os quais, como já mencionado, não 

devem se restringir a compensações monetárias. Em muitos casos, a introdução da lógica 

capitalista em comunidades tradicionais ou em tribos indígenas pode ser prejudicial. Já nos 

casos em que um conhecimento é detido por mais de um grupo étnico, a divisão dos 

valores pode gerar disputas e desentendimentos.  

                                                
627  G. DUTFIELD, TRIPS-related aspects of traditional knowledge, in Case Western Reserve Journal of 

International Law, vol. 33, 2001, p. 254. 
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Destarte, alternativas tiveram que ser buscadas para uma implementação efetiva da 

proteção aos conhecimentos tradicionais. Alguns dos mecanismos podem ser agrupados 

como formas de proteção defensiva, as quais incluem: a documentação através da criação 

de bibliotecas e bancos de dados; a divulgação da origem dos recursos genéticos ou da 

fonte do conhecimento tradicional como requerimento a ser preenchido para a obtenção de 

direitos de propriedade intelectual; criação de um ombudsman de direito de propriedade 

intelectual, a quem caberia investigar reclamações trazidas por comunidades tradicionais, 

governos e organizações não-governamentais; criação de mecanismos de resolução de 

controvérsias;  dentre outros. 

Já a criação de um sistema sui generis, envolve modificações e adaptações nos 

instrumentos de propriedade intelectual, os quais podem ser associados aos mecanismos de 

proteção defensiva e também a novos instrumentos. É imprescindível que, no 

desenvolvimento desse modelo, sejam levadas em consideração as especificidades e a 

diversidade social, cultural e jurídica que as populações tradicionais representam. Além 

disso, é necessário garantir-lhes a proteção de direitos essenciais, tais como a 

autodeterminação, a autonomia, a liberdade, o respeito à sua cultura e às suas terras. Como 

bem afirma Shubha Ghosh, a proteção dos conhecimentos tradicionais é abrangente, pois 

envolve uma questão de direitos humanos628. 

Complementando o debate a ser travado, foram apresentados três casos em que 

houve o acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, nos quais 

não apenas buscou-se explorar a maneira como se deu a aplicação dos princípios previstos 

na Convenção, mas também extrair práticas a serem replicadas ou a serem evitadas. 

Neste ponto, vale destacar que a finalidade da implementação de um sistema de 

proteção de tais conhecimentos é evitar a sua utilização indevida, bem como a falta de 

compensação pelo seu uso, como se verificou ter ocorrido no caso da hoodia no sul da 

África, no qual o conhecimento do povo San foi, por muitos anos, utilizado para a 

produção de inibidores de apetite sem o seu consentimento. 

Diante desse contexto, é possível afirmar que, muito embora questões envolvendo 

comunidades tradicionais e indígenas já fossem discutidas anteriormente, foi a partir de 

1992, com o advento da Convenção sobre Diversidade Biológica, que se reconheceu 
                                                

628 S. GHOSH, Globalization, patents and traditional knowledge, Columbia Journal of Asian Law, vol. 17, 2003-
2004, p. 111. 
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expressamente a importância de comunidades tradicionais para a manutenção e 

preservação da biodiversidade, bem como o direito desses grupos obterem benefícios 

oriundos de seus conhecimentos, inovações e práticas. 

Apesar das críticas direcionadas à Convenção, especialmente por não ter previsto a 

soberania desses povos aos recursos naturais encontrados em seus territórios, não se pode 

negar que a introdução dos conceitos de “consentimento prévio e informado” e “repartição 

de benefícios” deu início à regulamentação da matéria em nível internacional, regional e 

nacional.  

Contudo, diante dos diversos empecilhos enfrentados para a efetivação da 

Convenção, parece inevitável que ainda seja necessário muito estudo e discussão a respeito 

do tema, para o fim de aperfeiçoar as práticas adotadas, bem como para solucionar os 

problemas identificados, criando um sistema verdadeiramente justo de acesso e repartição 

de benefícios. 

Por fim, é importante considerar que a questão da proteção aos conhecimentos 

tradicionais associados não envolve somente os interesses de Estados, empresas, 

organismos internacionais e organizações não-governamentais, mas, principalmente, dos 

próprios detentores de tais conhecimentos, as populações tradicionais, as quais devem ser 

ouvidas e elevadas à posição de atores, e não mantidas como meros de espectadores, 

enquanto direitos e benefícios lhes são designados. 
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