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EPÍGRAFE

“Era um sonho dantesco... o tombadilho, Tinir de ferros... estalar do açoite... Legiões de
homens negros como a noite, horrendos a dançar... Senhor Deus dos desgraçados! Dizeime vós, Senhor Deus! Se é loucura... se é verdade Tanto horror perante os céus... Ó mar,
por que não apagas de tuas vagas De teu manto este borrão? Astros! noite! tempestades!
Rolai das imensidades! Varrei os mares, tufão!... E existe um povo que a bandeira
empresta P'ra cobrir tanta infâmia e covardia!... E deixa-a transformar-se nessa festa Em
manto impuro de bacante fria!... Meu Deus! Meu Deus! Mas que bandeira é esta, Que
impudente na gávea tripudia?!... Auriverde pendão de minha terra, Que a brisa do Brasil
beija e balança, Antes te houvessem roto na batalha, Que servires a um povo de
mortalha!... Mas é infâmia demais... Da etérea plaga Levantai-vos, heróis do Novo
Mundo... Andrada! Arranca este pendão dos ares! Colombo! fecha a porta de teus
mares!” Castro Alves

RESUMO

Este trabalho aborda a questão da proteção do conhecimento tradicional dos povos
indígenas no Brasil e Adivasis na Índia, a distinção do conhecimento tradicional e do
conhecimento científico. Partimos do debate que surge a partir da expansão colonial
européia nas Américas e na Ásia que tornam o conhecimento tradicional periférico. Os
grupos indígenas e comunidades tradicionais vivem em estreita interação com seu
ambiente natural. Baseados em experiências seculares, eles aprenderam como fazer uso da
biodiversidade local, a fim de lidar com as necessidades diárias. Nos casos aqui analisados,
suas experiências são incorporadas em um contexto de práticas socioculturais complexas
que estão intimamente associadas com a cosmologia, convicções epistemológicas e
transcendentais. Leis costumeiras regulamentam o acesso, transmissão e difusão do
conhecimento dentro das comunidades Tradicionais. Verificamos casos em que
comunidades locais tentam manter seu conhecimento em segredo, uma vez que o
consideram sagrado e, portanto, inalienável. Verificamos ainda, outros casos, em que não
permitem ma exploração comercial de seus conhecimentos, devido ao seu significado
espiritual. Geralmente, indígenas e comunidades locais insistem em seu direito de decidir
por si mesmos e estabelecem as condições sob as quais, se for o caso, eles estão dispostos a
divulgar seu conhecimento. Este trabalho tem o objetivo de abordar a proteção do
conhecimento tradicional no Brasil e na Índia, tratando das comunidades locais e os
mecanismos de proteção do conhecimento. Enfoca, ainda, o tratamento da questão nos
fóruns internacionais como a Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI, e
do Comércio OMC , além de outras legislações como a Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho - OIT e Convenção da Biodiversidade. Assim, a oposição entre
o sistema de proteção de propriedade intelectual e proteção da Biodiversidade evidenciam
a dificuldade e limitação do ordenamento jurídico e do sistema universal do direito para
proteção do conhecimento tradicional no âmbito internacional e nos Estados do Brasil e da
Índia.
Palavras-chave: Conhecimento Tradicional. Biodiversidade, Brasil. Índia. Proteção.

ABSTRACT
This manuscript addresses the issue of protection of traditional knowledge of indigenous
peoples in Brazil and Adivasis in India, the distinction of traditional knowledge and
scientific knowledge. We start from the debate that emerges from European colonial
expansion in the Americas and Asia that make traditional knowledge peripheral.
Indigenous groups and traditional communities live in close interaction with their natural
environment. Based on secular experiences, they have learned how to make use of local
animals and plants in order to handle their daily needs. In many cases, their experiences are
embodied in a context of complex sociocultural practices that are intimately associated
with cosmology, epistemological and transcendental convictions. Custom laws regulate the
access, transmission and diffusion of knowledge within communities. In some cases, local
communities try to keep certain elements of their knowledge a secret, since they consider it
sacred and therefore inalienable. In other cases, they refuse to allow a commercial
exploitation of their knowledge because of their spiritual significance. Generally,
indigenous and local communities insist on their right to decide for themselves and
establish the conditions under which, if any, they are willing to disseminate their
knowledge. This work aims to address the protection of traditional knowledge in Brazil
and India, dealing with local communities and knowledge protection mechanisms.
It also emphasizes the treatment of the issue in international fora such as the World
Intellectual Property Organization (WIPO) and the World Trade Organization (WTO), as
well as other legislation such as the Convention 169 International Labor Organizarion and
the Biodiversity Convention. Thus, the opposition between the system of protection of
intellectual property and protection of Biodiversity evidences the difficulty and limitation
of the legal system and the universal system of protection of traditional knowledge in the
international scope and in the States of Brazil and India.
Keywords: Traditional Knowledge, Brazil. Biodiversity, India. Protection.
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho estuda a proteção do conhecimento tradicional (CT) no Brasil e na
Índia. Nos quatro capítulos que o compõem partiu-se de discussões acerca da
importância do CT e sua conceituação em relação às outras gramáticas epistemológicas
e do processo de colonização das Américas e da Ásia. Com isso, enfocou-se os meios de
proteção do conhecimento tradicional nos níveis nacional, na Índia, no Brasil e no
âmbito internacional. Nesta pesquisa estão relatados os esforços nestes Estados e em
nível internacional para usar os instrumentos de Direito de Propriedade Intelectual - DPI
existentes, bem como para desenvolver sistemas sui generis para a proteção dos
Conhecimentos Tradicionais (CTs). A dimensão internacional da proteção dos CTs é
abordada pelos muitos documentos elaborados pelos organismos e organizações
internacionais que trabalham nesse campo e representantes da sociedade civil.
Em discussões sobre a proteção de Conhecimento Tradicional, cumpre ressaltar
que o termo pode ser usado livremente para se referir a vários objetivos diferentes.
Assim, destaca-se uma série de razões pelas quais a proteção dos CTs é
importante. Estes incluem a observância de políticas públicas para proteção das
comunidades tradicionais, em especial as indígenas e Adivasis, detentores de
Conhecimentos. A relação que o conhecimento tradicional tem com a economia
nacional e conservação dos ecossistemas naturais (DUTFIELD, 2000; HAMWEY 2004;
KAUSHIK et al, 2008). Hamwey enfatiza o importante papel que este objeto de estudo
tem desempenhado na prevenção da degradação do solo, do esgotamento da pesca, da
erosão da biodiversidade e do desmatamento.
A expropriação dos conhecimentos tradicionais e a iminente crise de extinção
que afeta as diversas culturas e idiomas do mundo, 90% dos quais provavelmente
desaparecerão nos próximos 100 anos1. Eles também apontam a alta correlação entre
diversidade cultural, linguística e biológica.
Vários autores identificam as causas fundamentais da erosão da CT em seus
países. Estes incluem a adoção de modernas práticas agrícolas intensivas usando
variedades de plantas híbridas de alto rendimento (Le Quy, Fenta, Guedes e Sampaio,
Ahmed, Sahai), o deslocamento de comunidades devido à exploração madeireira e

1

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, criou um atlas
indicando diversos idiomas em risco de extinção no planeta. O banco de dados esta disponível no sitio
eletrônico: http://www.unesco.org/languages-atlas/
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projetos de mineração (Blanco), modernização do sistema médico (Kumar) e
diminuição do interesse da geração mais jovem (Sahai).
Muitos autores de artigos enfatizam que os CTs não podem ser adequadamente
protegidos sob os atuais regimes convencionais de DPI (incluindo elementos como
patentes, proteção de variedades de plantas, marcas registradas, projetos e direitos
autorais). Esses regimes geralmente protegem os direitos de propriedade individual,
enquanto a propriedade de CT é, em geral, coletiva. Como o conhecimento tradicional é
desenvolvido ao longo do tempo e é codificado em textos antigos ou retido nas
tradições orais ao longo de gerações, ele não possui os atributos de novidade e inovação,
que são necessários para a concessão de patentes. Além disso, diferentes comunidades
geralmente mantêm conhecimento similar.
Diversos especialistas ressaltam que o atual sistema de DPI é inadequado para o
reconhecimento e proteção de CT por causa de conflitos inerentes entre esses dois
sistemas (Grupos Indígenas, da Cunha, Ekpere, Salomão). Eles enfatizam as
cosmovisões holísticas das comunidades indígenas e locais e enfatizam que dividi-las
artificialmente em categorias legais separadas é inadequado e inaceitável. Nakashima
adverte que os direitos de propriedade intelectual e a ciência podem levar à
fragmentação dos sistemas CT.
Desde o início da era colonial, o conhecimento das comunidades indígenas
relacionado à natureza tem atraído a atenção de cientistas e pesquisadores. Com base em
observações e entrevistas, exploradores como Alexander von Humboldt “descobriu”
novas espécies, que foram investigadas por pesquisadores nos jardins botânicos de suas
terras natais.
Carl Linnaeus desenvolveu taxonomias zoológicas e botânicas baseadas nas
percepções dos grupos indígenas (BRUSH, 1996). Esse tipo de transferência de
conhecimento não regulamentada permaneceu em grande parte indiscutível. A interação
entre as comunidades locais e os atores externos tomou o centro do palco de um debate
internacional desde a década de 1980 (BASTOS, 2009).
Existem várias razões para uma maior atenção às tradicionais políticas de
conhecimento. Em primeiro lugar, a pesquisa sobre o tema especialmente relacionado à
biodiversidade intensificou dramaticamente desde que a ciência da vida e as
agroindústrias começaram a usar bioexplorações como um meio para acelerar sua
pesquisa sobre novos medicamentos e métodos de cultivo (DUTFIELD, 2011;
PANDIKUMAR et al., 2011).
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Em segundo lugar, os grupos ambientalistas identificaram o conhecimento
tradicional como uma ferramenta importante para preservar a biodiversidade. Cada vez
mais, atividades conservacionistas estão relacionadas a esquemas de proteção climática,
como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) ou REDD (Redução de
Emissões de desmatamento e degradação) (DEBBARMA, 2006).
Em terceiro lugar, os atores governamentais dos países em desenvolvimento
percebem a diversidade de seus recursos naturais como um ativo econômico (“ouro
verde”), que têm de ser protegida de uma extração não remunerada (“biopirataria”) por
pesquisadores estrangeiros (DUTFIELD, 2004).
As discussões aceleraram durante as pré-negociações da Convenção sobre
Biodiversidade, quando os governos dos países em grupos ambientais não
governamentais formaram uma aliança a fim de evitar o que eles percebiam como uma
exploração do Sul Global.
Considerando que os representantes governamentais priorizaram o valor
econômico dos recursos biológicos de seus países, grupos ambientalistas focalizaram a
preservação da natureza como um fim em si mesmo. Desde que eles geralmente
aprovaram uma utilização econômica dos recursos biológicos, atores empresariais e
países industrializados se abstiveram de uma rejeição total de suas reivindicações em
vez de conseguirem evitar regras mais rigorosas e padrões aplicáveis para as atividades
de bioprospecção (BASTOS, 2009; RAUSTIALA; VICTOR, 2004).
A convenção estipula que os recursos biológicos e recursos de conhecimento
tradicional devem ser considerados propriedade pertencente à nação-estado de sua
origem (GÖTTING, 2004). Comunidades locais indígenas são conceitualizadas como
“detentores de conhecimento”. Embora a convenção vagamente mencione o seu
“consentimento prévio informado”, centra-se na exploração de recursos genéticos e
conhecimentos tradicionais associados.
A Convenção da Diversidade Biológica – CDB, estipula que qualquer
bioprospecção será submetida a acesso equitativo e partilha de benefícios (ABS) entre
todas as partes interessadas. A preponderância de uma utilização econômica de
conhecimento das comunidades é inspirada na ideia de que a compensação monetária
deve servir como um incentivo para preservar os recursos naturais e compartilhar
conhecimento indígena com atores externos. No entanto, a CDB não tem qualquer
indicação de como resolver as complexas questões técnicas que se seguem dessas
disposições.
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O recém-acordado Protocolo de Nagoya, uma emenda da CDB, reforça um
pouco o procedimento dos direitos das comunidades tradicionais e indígenas, mas
geralmente permanece vago como a própria CDB.
Advogados indígenas argumentam que a lei ambiental internacional deve ser
lida à luz de outras resoluções e declarações das Nações Unidas. Referem-se
frequentemente à Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Embora a convenção não aborde diretamente o regulamento do conhecimento
tradicional, ele claramente apoia as reivindicações indígenas de autodeterminação e o
respeito pelo direito consuetudinário das comunidades tradicionais.
Nos últimos anos, grupos indígenas de defesa ganharam mais uma vitória em
nível internacional. Eles insistiram com sucesso que a Declaração da ONU dos Direitos
Indígenas (Nações Unidas, 2007) endossa o conceito de “livre consentimento prévio e
informado”, que também inclui o direito das comunidades indígenas a decidirem
sozinhos e por suas próprias regras se querem ou não divulgar seus conhecimentos.
No entanto, o reconhecimento internacional dos direitos de comunidades
tradicionais permanece bastante fraco, por várias razões. Além do fato de que muitos
países industrializados não ratificaram a CDB (por exemplo, os Estados Unidos) ou a
Convenção da OIT (o caso da Alemanha e da Índia, por exemplo), tratados
internacionais sobre direitos ambientais e indígenas carecem de palavras globais e
significados locais e mecanismos de fiscalização que garantam a conformidade dos seus
estados signatários.
Além disso, os representantes indígenas frequentemente alegam que os
secretários da CDB apoiam o instituto do acesso e repartição de benefícios, mas ainda
não percebe o consentimento prévio como uma cláusula substantiva que deve ser
reconhecida como um objetivo em si. Sempre que eles pedem uma concretização do
consentimento prévio, o secretariado da CDB, representantes do Estado e grupos
ambientais transnacionais permanecem não comprometidos (CDB, 2011).
O mesmo vale para outras organizações internacionais e mecanismos que lidam
com questões ambientais e proteção do clima, por exemplo, a Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, também conhecida ou o Mecanismo de
Parceria para o Carbono Florestal do Banco Mundial (THOMPSON et al., 2011;
EASTWOOD, 2011).
Pior ainda, os direitos das comunidades tradicionais estão seriamente
comprometidos com tratados de comércio internacional que operam sob o guarda-chuva
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da Organização do Comércio (OMC) e a Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI).
De extrema importância é o Acordo sobre o Comércio dos Direitos de
Propriedade Intelectual – TRIPS (WTO, 1994). Devido aos intensivos esforços de lobby
dos representantes da indústria dos EUA e da Europa e de segmentos do governo dos
EUA, quase todos os países em desenvolvimento e emergentes assinaram o acordo da
OMC (maio 2006).
Embora sua formulação não aborde explicitamente o conhecimento tradicional,
o TRIPS estipula que “as patentes serão concedidas em todos os campos da tecnologia”
(TRIPS, Art. 27).
Isso não significa que o CT seja diretamente patenteável, visto que não atende
aos requisitos necessários. Muito pelo contrário, o conhecimento tradicional per se é
excluído da elegibilidade da patente, porque não é considerado “novo” no sentido de
uma responsabilidade de uma invenção individual (DUTFIELD, 2011).
No entanto, o acordo TRIPS estipula uma dicotomia entre inovações
patenteadas, que não devem ser imitadas sem o consentimento do detentor da patente, e
tecnológico não patenteável conhecimento, que é percebido como um bem público e
livre para ser usado por todos.
Isso significa que os pesquisadores podem obter proteção de patente para
invenções derivadas da utilização do CT. Assim, os tratados favorecem claramente as
indústrias de ciências da vida (principalmente em países em desenvolvimento) em
detrimento dos países fornecedores (ROSENDAL, 2006).
Por quase 15 anos, tanto grupos indígenas quanto governos de países em
desenvolvimento exigiram que o ADPIC (Acordo TRIPS) fosse emendado para
endossar o reconhecimento do CT relacionado à biodiversidade. Em 2004, o Brasil
forjou a coalizão dos “Amigos do Desenvolvimento”, a fim de avançar uma emenda ao
TRIPS que introduziria um “requisito de divulgação”, a Índia aproveitou o movimento
para colaborar com a pressão na relativização da legislação internacional.
A emenda solicitaria aos solicitantes de patente que declarassem se suas
invenções se baseiam em recursos de conhecimento biológicos e associados. No caso da
bioprospecção, teriam de provar que respeitavam todos os regulamentos relevantes nos
países de origem. Além disso, os países em desenvolvimento exigem que a falta de
informações precisas ou uso enganoso em pedidos de patente levaria à revogação de
uma patente.

17

Enquanto

grupos

ambientais

permanecem

à

margem,

representantes

governamentais dos países industrializados rejeitam fortemente essa afirmação. Os mais
vociferantes adversários são dos EUA, Alemanha, Grã-Bretanha e França, cujos
governos são intensamente pressionados por suas indústrias científicas.
Nessas circunstâncias, parece muito pouco provável que uma resolução recente
do Parlamento Europeu (2012) para vincular o TRIPS com a CDB acabará sendo
apoiada pela Comissão da EU ou pelos Estados membros no conselho.
Tudo somado, parece justo dizer que na estrutura internacional da tradição a
regulamentação do conhecimento permanece ambígua, na melhor das hipóteses. Dentro
do contexto de tratados ambientais, o CT é percebido predominantemente como meio de
preservar os recursos naturais por meio de sua potencial valorização. Essa perspectiva
difere significativamente das convenções da OIT e da ONU, que estipulam a aceitação
dos direitos consuetudinários das comunidades indígenas.
No entanto, tanto o foco na proteção ambiental dos direitos tradicionais e das
comunidades tradicionais contrasta com os do direito comercial, que endossa de um
modo geral os interesses econômicos dos países industrializados e suas corporações.
Devido às ambivalências de complexidade do regime internacional, o equilíbrio
específico entre os diversos interesses no domínio das políticas tradicionais do
conhecimento parece depender da implementação doméstica.
No decorrer dos capítulos apontou-se, por meio de exemplos como apoio, que o
sistema jurídico atual não é eficaz na proteção das comunidades tradicionais, das terras
tradicionais e, consequentemente, dos Conhecimentos Tradicionais. Nesta pesquisa,
realizou-se viagem de sensibilização à Índia e pôde-se testemunhar diversos casos de
sucesso e não sucesso de proteção do CT. Verificou-se, ainda, diversas formas de
conhecimentos tradicionais, algumas dominantes, outras periféricas. As primeiras
melhor protegidas pelo direito, embora ainda vulneráveis em relação às expropriações e
processos de patentes internacionais. Os segundos, mais vulneráveis menos inseridos
nos sistemas de proteção local ou internacional. Igualmente, houve a oportunidade de
visitar diversas terras indígenas no Brasil.
Nelas perceberam-se realidades práticas que impedem os detentores de CTs de
usar o Direito de Propriedade Intelectual convencionais para proteger seus
conhecimentos tradicionais. Isso inclui, por exemplo, dificuldade em formular
solicitações que atendam aos requisitos rigorosos de aplicação de DPI, recursos
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financeiros limitados para cobrir altas taxas de inscrição e eventuais custos de execução,
falta de informações e afins.
Existe um consenso geral de que novas abordagens e medidas (sistemas sui
generis) que combinam ferramentas de maneira apropriada precisam ser desenvolvidas
para a proteção do CT nos níveis nacional e internacional.
Todavia, por falta de técnica na área da antropologia, não se pôde fazer
investigação de campo apropriada. Dessa forma, escolheu-se utilizar os exemplos para
colaborar com os argumentos jurídicos do texto. Outrossim, os exemplos narrados
foram instruídos com documentos acadêmicos que corroboram com o fato narrado.
Nesse sentido, a colonização europeia apresenta uma importante fonte potencial
de variação exógena na distribuição de instituições ao redor do mundo. North (1990) e
La Porta et al (1998a; 1998b) acreditam que os caminhos de desenvolvimento das
economias coloniais são explicados pelas identidades das nações europeias
colonizadoras. North (1990) e North e Weingast (1989) argumentam que enquanto a
Inglaterra, com o triunfo do Parlamento, emergiu com direitos de propriedade seguros e
um sistema judicial imparcial, a burocracia centralizada da Espanha e de Portugal levou
a pobres direitos de propriedade e sistemas legais. La Porta et al. (1988a, 1988b)
descobriram que as nações que adotaram a lei comum britânica, em vez da lei civil, que
se origina do direito romano, possuíam regras legais mais fortes que protegem os
acionistas e credores corporativos.
Engerman (1997) e Sokoloff (2000) e Acemoglu et al. (2001) acreditam que a
distribuição de instituições em todo o mundo também foi significativamente
influenciada pelas condições geográficas locais. Para Engerman e Sokoloff, instituições
com autonomia limitada surgiram nas colônias do Novo Mundo no Caribe, no Brasil e
no sul dos Estados Unidos, onde a geografia e o clima são adequados para economias de
monoculturas.
Para Acemoglu et al. (2001), a distribuição das instituições é determinada pelas
condições iniciais de mortalidade dos assentamentos e densidade populacional nativa.
Em lugares onde as taxas de mortalidade eram altas, os europeus não tinham o incentivo
para se estabelecer em grande número e estabelecer a forma mais democrática de
instituições desenvolvidas na Europa. Da mesma forma, em lugares onde os europeus
encontraram densas populações nativas, como nos impérios mongol, asteca e inca,
Acemoglu et al. argumentam que os europeus simplesmente assumiram as instituições
nativas existentes que favoreciam as elites locais.
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Entretanto, o caso da Índia não se enquadra perfeitamente em nenhuma das
nossas atuais categorias de entendimento sobre o tema das instituições e
desenvolvimento coloniais. Assim como o Brasil, a Índia é dotada de clima tropical,
solo fértil e possuía uma grande população nativa. Contudo, apesar do pequeno número
de imigrantes britânicos, o governo britânico estabeleceu instituições na Índia com base
em direitos de propriedade privada e um sistema judicial de tipo inglês para as
populações nativas.
Existem várias causas potenciais de divergência nas economias entre distritos
latifundiários e não proprietários durante os períodos pré e pós-independência. Os
impostos poderiam ser ajustados ao contrário das áreas de senhorio, onde as taxas de
impostos eram fixadas permanentemente.7 Segundo, as áreas de senhorios enfrentavam
maiores problemas de agência na agricultura. Nas áreas de proprietários, a maioria das
fazendas era trabalhada por meeiros, ao passo que nas áreas de não proprietários, era
cultivada por proprietários e locatários.8 Terceiro, nos distritos de latifundiários, as
reformas de inquilinos aumentaram o nível de incerteza dos direitos de propriedade.9
Finalmente, os gastos do distrito local em bens públicos, como educação ou estradas,
podem diferir entre áreas de proprietários e não proprietários. Os níveis variáveis de
gastos podem refletir diferenças nas preferências das elites locais ou diferenças na
capacidade dos governos locais de resolver problemas de ação coletiva.
Estima-se o impacto dos sistemas de receita da terra no desempenho econômico,
adotando-se a abordagem empírica usada em Banerjee e Iyer (2005). Medidas de
desempenho econômico tiveram regressão em variáveis de controle geográfico, duração
do domínio britânico, e se um distrito foi historicamente organizado como um senhorio
ou um distrito não senhorio. Enquanto Banerjee e Iyer enfocam a produtividade agrícola
e os investimentos, ampliou-se a investigação para outras medidas de desenvolvimento,
como a urbanização, o emprego na indústria e nos serviços e a densidade populacional
nos períodos pré e pós-independência. Todo este processo vem expropriando as terras
das comunidades tradicionais Adivasis, que foram sendo retiradas de seus territórios
nativos para a plantação de chá na administração Britânica.
Pouco se sabe sobre a relação entre as comunidades adivasis e não-adivasis
durante as regras hindu e muçulmana. Existem referências perdidas a guerras e alianças
entre os reis Rajput e chefes tribais na Índia central e no Nordeste entre os reinos Ahom
do vale de Brahmaputra e a colina Nagas. Eles são considerados ati-sudra com
significado menor que as castas intocáveis. Ainda hoje, o povo da casta superior se
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refere a esses povos como jangli, um termo pejorativo que significa "aqueles que são
como animais selvagens" - não civilizados ou sub-humanos. Os grupos subjugados
tornaram-se castas forçadas a realizar trabalhos menos desejáveis, como limpeza,
limpeza de excrementos, remoção de cadáveres, trabalhos com couro etc. – “os
intocáveis”. Algumas das primeiras sociedades de pequena escala dependentes de caça e
coleta e a agricultura tradicional parecem ter permanecido fora desse processo de
aglomeração. Esses são os adivasis dos dias atuais. Sua existência autônoma fora do
mainstream levou à preservação de suas práticas sócio-religiosas e culturais, a maioria
delas mantendo também suas línguas distintas. A queima de viúvas, a escravização, a
diferenciação ocupacional, a ordenação social hierárquica, entre outros, geralmente não
estão presentes. Embora houvesse comércio entre os adivasis e a sociedade dominante,
qualquer forma de relação social era desencorajada. A casta índia não tentou
conscientemente atraí-los para a órbita da sociedade de castas.
Todavia, apesar do discurso dominante contra sua cultura, suas terras são
historicamente utilizadas para cultivo agrícolas.
Durante os últimos 30 anos, o conhecimento tradicional destas comunidades
despertou a atenção de cientistas, corporações e grupos ambientais. Ambos, cientistas de
instituições públicas de pesquisa e atores corporativos das ciências da vida e indústria
agrícola, percebem o CT como meios com os quais acelerar sua pesquisa em novas
drogas e métodos de agricultura (DUTFIELD, 2011; PANDIKUMAR et al., 2011).
Mais recentemente, organizações ambientais não governamentais começaram a
fazer uso do conhecimento dos indígenas para esquemas de proteção climática como o
Clean Develop, mecanismo de Desenvolvimento (MDL) ou Redução de Emissões do
Desmatamento e Programas de Degradação (REDD) (DEBBARMA, 2006).
Não obstante, a maioria dos atores externos só percebe conhecimento como
matéria-prima útil para seus próprios fins, tendendo a ignorar suas ramificações
socioculturais e desconsiderando os direitos consuetudinários das comunidades afetadas
(AGRAWAL, 2002).
Dentro de múltiplos fóruns internacionais, negociadores de países emergentes e
países industrializados, representantes da indústria, cientistas, sociedade civil, atores e
grupos indígenas tentam chegar a um entendimento comum sobre padrões mutuamente
aceitáveis para bioexplorações e atividades relacionadas.
Embora não haja um tratado internacional único que trate exclusivamente do
conhecimento tradicional, muitos acordos, convenções e resoluções tocam nesse
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assunto. No entanto, a complexidade do regime internacional (Raustiala e Victor 2004)
contém muitos aspectos ambivalentes, inconsistentes e prescrições contraditórias
absolutas, o que deixa algum espaço para a interpretação durante o curso de
implementação doméstica.
Este trabalho tem o objetivo de abordar o impacto da complexidade do regime
internacional sobre iniciativas reguladoras nacionais em relação ao CT. No nível
interno, concentra-se em abordagens regulatórias divergentes na Índia e Brasil.
O modelo ecocapitalista indiano prioriza o desenvolvimento econômico,
investigação científica e, embora em menor grau, a proteção do ambiente. As
regulamentações brasileiras nesse campo, em contraste, são inspiradas pelo tema do
socioambientalismo, por meio do qual a exploração econômica e científica do
conhecimento tradicional é equilibrada com o respeito pelos indígenas e os direitos
consuetudinários das comunidades locais. A estrutura internacional apoia as
regulamentações indianas, enquanto a abordagem é desestabilizada pela legislação de
propriedade comercial e intelectual internacional.
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CONCLUSÃO
Conforme apresentado neste trabalho, as políticas tradicionais de conhecimento
são moldadas por uma complexa interação entre o direito internacional, os regulamentos
e práticas locais.
Embora o quadro internacional não determine uma abordagem única para
conciliar os interesses divergentes neste campo, oferece uma base ideológica que
estabelece o rumo para as iniciativas, por meio do seu impacto sobre a eficácia das
diferentes abordagens.
Perspectivas alternativas, como sugeridas pela Convenção da OIT e da
Declaração da ONU sobre Direitos Indígenas, não são completamente descartadas, mas
permanecem bastante marginalizadas.
As comunidades indígenas reconhecem agora que a biodiversidade pode ser um
recurso natural valioso, em seus territórios, uma fonte valiosa de nutrição, e que suas
práticas agrícolas tradicionais são vitais para manter sua coesão social. Os estudos de
caso da Índia e do Brasil ilustram que o quadro internacional ainda deixa espaço para
alguma flexibilidade no que diz respeito às prioridades internas, mas favorece a lógica
da mercantilização.
A abordagem indiana, que consiste em documentar o conhecimento tradicional
para fins econômicos e fins ambientais, é facilitada pela CDB e pela lei internacional de
patentes.
A abordagem brasileira, com seu foco na autodeterminação indígena, sofre da
falta de um mecanismo de aplicação internacional, que também desestabiliza sua
aplicação no nível doméstico.
Em suma, o quadro internacional ideologicamente favorece a perspectiva de que
o conhecimento tradicional é um potencial bem comercial, a utilização deste deve servir
para o desenvolvimento econômico e objetivos ambientais.
Abordagens alternativas que enfocam os direitos dos costumes indígenas e
autodeterminação das comunidades tradicionais não são ignoradas, mas a sua aplicação
prática é seriamente impedida.
Essa discussão apresentou uma possível abordagem inicial que poderia ser
adotada em nível nacional por países interessados em abordar questões de CT. Um
primeiro passo sugerido é avaliar a situação atual relacionada ao Conhecimento
Tradicional no país, incluindo, por exemplo, determinar os principais tipos de CTs,
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quem são os portadores de Conhecimentos Tradicionais, como o CT está sendo usado,
quais são as políticas atuais e institucionais e quem são os principais interessados e
partes interessadas. O próximo passo poderia ser o diálogo político nacional com
participação múltipla (com participação total dos detentores de Conhecimentos
Tradicionais), a fim de compartilhar as conclusões da avaliação e discutir os objetivos
que um sistema nacional sui generis deve abordar. Para cada uma das três grandes
categorias de objetivos relacionados ao CT – preservação, proteção e promoção
(aproveitando o TK para o desenvolvimento) – a discussão delineou uma série de
possíveis ferramentas e medidas políticas. Esse menu não exaustivo de opções destinase a servir como ponto de partida para uma maior exploração e discussão. Uma
abordagem holística para o problema é essencial.
A discussão também examinou algumas das preocupações expressas em nível
internacional em relação aos conhecimentos tradicionais. Muitos pedidos têm sido feitos
por países em desenvolvimento e outros países para a proteção internacional dos CTs,
visto que as políticas nacionais têm efeito limitado além das fronteiras nacionais. Duas
propostas que merecem ser examinadas são a proposta “defensiva” para exigir que os
pedidos de patentes incluam a divulgação da origem dos recursos genéticos e
Conhecimentos Tradicionais, bem como evidências de conhecimento prévio e repartição
de benefícios; e a proposta “positiva” de um quadro internacional que reconheça os
sistemas sui generis nacionais e/ou regionais.
Mais trabalho é necessário em ambos os níveis: elaboração de elementos dos
sistemas nacionais, bem como soluções internacionais. Do ponto de vista do
desenvolvimento, a solução definitiva para o desafio multidimensional dos CTs será
uma combinação de medidas multifacetadas em nível nacional e internacional.
Mais pesquisas devem abordar simultaneamente a comunidade em nível
doméstico, a fim de compreender a dinâmica das tradicionais políticas de conhecimento.
A interpretação correta do Artigo 8 (j) é objeto de extenso e contínuo debate
internacional. A CDB previu a utilização de regimes nacionais e internacionais de
propriedade intelectual para promover e proteger o conhecimento tradicional.
O Artigo 16 aborda o acesso e transferência de tecnologia e afirma que, se o
conhecimento estiver sujeito a direitos de propriedade intelectual, “o acesso e a
transferência serão fornecidos em termos que reconheçam e coerente com a proteção
adequada e efetiva dos direitos de propriedade intelectual”.
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Os vínculos da CDB do conhecimento tradicional aos sistemas existentes de
propriedade intelectual também definem os dois em um possível curso de colisão,
exigindo proteção adequada e efetiva dos direitos de propriedade intelectual e que os
direitos de propriedade intelectual são os objetivos da CDB.
Conhecimento e práticas tradicionais são vistos como mais do que uma fonte de
invenções patenteáveis que geram receita. A CDB lista as práticas culturais tradicionais
como um método para o uso sustentável de diversidade.
Na medida em que as práticas culturais tradicionais são compatíveis com os
requisitos de conservação ou uso sustentável, esses usos devem ser protegidos e
incentivados.
A importância de resolver as questões do Artigo 8 (j) é ressaltada pela existência
de um grupo de trabalho específico das Partes Contratantes, bem como a inclusão do
Artigo 8 (j) e “Questões para uma consideração profunda”.
A falta de linguagem específica na CDB significa que os princípios de
conservação são definidos apenas em termos vagos. Por exemplo, as partes são
encorajadas a desenvolver estratégias para a partilha de benefícios “justa e equitativa”,
mas nem “justas” nem “equitativas” é definido na CDB.
O mesmo problema é encontrado com o “consentimento prévio informado”
requerido para acesso a recursos do Artigo 15. O Artigo 3 reconhece que os Estados têm
o “direito soberano de explorar suas próprias políticas ambientais”, e o Artigo 6 exige
que as partes contratantes* desenvolvam estratégias nacionais... as quais devem refletir,
entre outras, as medidas estabelecidas na presente Convenção que sejam relevantes para
a Parte Contratante interessada.
Constituir consentimento não é especificado, e a autoridade dada nos artigos 3 e
6 significa que o Estado define os termos de consentimento, se as partes envolvidas no
intercâmbio de conhecimentos e recursos biológicos deram realmente o seu
consentimento.
A imprecisão da linguagem na Convenção pode ter sido intencional, na medida
em que a terminologia imprecisa dos governos à máxima flexibilidade na
implementação dos termos da CDB como entenderem.
A falta de orientação no texto da CDB não foi admitida desde as reuniões da
Conferência das Partes, pois após a entrada em vigor da Convenção abordaram temas da
CDB e esclareceram algumas áreas de confusão.
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No entanto, muitos países aprovaram legislação para implementar a CDB na
legislação nacional antes de se beneficiarem das reuniões em andamento que esclarecem
a terminologia.
Portanto, a legislação nacional tende a usar os mesmos termos vagos usados no
texto da Convenção, e isso cria incerteza quando funcionários do governo tentam
traduzir a legislação nacional em ação.
A CDB exige que as partes contratantes implementem a convenção na lei
nacional, mas no Brasil, os governos estaduais foram os primeiros a agir de acordo com
os princípios da CDB. A distinção de ser o primeiro a regulamentar o acesso a recursos
genéticos no Brasil pertence ao estado do Acre, no oeste da Amazônia e pouco povoado,
que promulgou sua lei de biodiversidade em julho de 1997.
A lei do Acre codifica muitos dos princípios da CDB e criou o modelo para a
legislação federal aprovada cinco anos mais tarde. A contribuição mais importante da
lei do Acre é que, na época, identificou a ausência de um método nacional para proteger
o conhecimento tradicional das comunidades indígenas e locais.
A lei estadual reconheceu o valor do conhecimento associado a recursos
genéticos e fez provisões especiais para conhecimento tradicional e propriedade
intelectual.
O Artigo 41 diz que as comunidades locais se beneficiarão coletivamente de
seus conhecimentos tradicionais, incluindo os direitos de propriedade intelectual. A lei
reconhece que alguma propriedade intelectual relacionada à biodiversidade pode ser
atribuída a uma propriedade intelectual individual e exige que os conhecimentos
relativos à biodiversidade que não podem ser atribuídos a um indivíduo sejam tratados
como propriedade intelectual coletiva.
A lei também diz que os direitos coletivos de propriedade intelectual são aqueles
que incluem direitos ancestrais e conhecimento adquirido. Isso levanta uma questão
importante sobre se toda a comunidade pode ser considerada conhecimento possuído
por alguns.
Se conhecimento comunal segmentado ou restrito parecer paradoxal, considere
uma instância em que apenas membros selecionados de uma comunidade têm acesso a
uma determinada prática, como o conhecimento possuído por um curandeiro tradicional.
O curador pode ser a única pessoa que tem acesso e sabe como usar certas
práticas passadas por meio das gerações. O curador é o detentor do conhecimento, mas a
comunidade é dona do conhecimento.
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Em outras palavras, o conhecimento tradicional é de propriedade e transmitido
coletivamente, mas ainda pode ser segmentado ou reivindicado com base na
classificação social.
A omissão gritante da lei do Acre é a definição do conhecimento tradicional. A
lei define “local e comunidade indígena”. e “provedor de conhecimento tradicional”,
mas nunca define o conhecimento tradicional em si. Outro estado da Amazônia, o
Amapá aprovou sua própria lei de biodiversidade em dezembro do mesmo ano. A
regulação da propriedade intelectual e de terras indígenas é de domínio do governo
federal.
Portanto, a aprovação das leis de biodiversidade no Acre e no Amapá devem ser
vistos como declarações ousadas sobre a importância do conhecimento tradicional ou de
exercícios fúteis. Em qualquer caso, estas duas leis estaduais e representantes federais
dos estados da Amazônia estimularam o governo federal a agir.
Um dos principais apoiadores no Congresso da legislação federal que regula o
acesso a recursos genéticos foi a então Senadora do Acre. Ainda percebe-se um desafio
em função da nova dimensão acerca do conceito de soberania e da necessidade de se
proteger a pessoa humana e, em especial, as populações indígenas. A criação de
mecanismos específicos no âmbito da ONU representa a consolidação da categoria dos
direitos humanos como parâmetro universal, os quais passaram a ser positivados em
documentos internacionais, como a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas e
Tribais e a Convenção número 169 da OIT. Em verdade, o que se verifica é uma
pretensão de validade universal.
Assim, as temáticas relativas aos direitos internacionais dos povos indígenas
passam a ser assunto que supera o âmbito interno de cada Estado, assumindo-se como
pressuposto à universalidade desses direitos. Isso produz um efeito de afirmação
internacional de direitos. Todavia, generaliza necessidades específicas, o direito à
diferença dos povos indígenas que, contudo, em que pese a confirmação da relevância
da temática dos direitos dos povos indígenas no âmbito internacional, os institutos de
proteção dos povos indígenas enfrentam o desafio de torná-los efetivos a despeito de
sua positivação. Apesar do processo de positivação, esses direitos continuam sendo
violados no âmbito local dos Estados. Verifica-se, então, que a simples adesão formal
pelos Estados, aos documentos internacionais que afirmam direitos, não garante sua
aplicação, ou sequer a sua aplicabilidade no âmbito interno dos Estados. Nesses termos,
uma contradição entre a proclamação teórico-normativa dos direitos e sua inobservância
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prática é revelada. Aqui foi exposto o problema da não ratificação da convenção da OIT
pela Índia. Por esse motivo, o problema do direito internacional pode não ser filosófico,
mas apenas jurídico e político308.
As críticas referem-se, sobretudo, à estrutura do discurso do direito internacional
dos povos indígenas, tratando-se de uma estratégia de emancipação que compreende a
emancipação destes como titulares de direitos específicos e preestabelecidos.
Assim, essa definição dos povos indígenas como sujeitos internacionais de
direitos centra muito a resolução de questões (i) no próprio Direito; e (ii) no Estado,
como único responsável pela garantia de efetividade desses direitos. Por um lado, o
formalismo e a linguagem asséptica, do Direito, afastam as comunidades tradicionais,
da condição de autonomia sobre sua própria situação. Por outro lado, proporciona uma
“superlegitimação” do Estado, em abstrato, como responsável pela alocação dos
direitos, ignorando a sua permeabilidade ao poder político e econômico.
Nesse contexto, o tratamento dado às comunidades tradicionais de forma
genérica tornou-se insuficiente no atendimento às particularidades e peculiaridades das
violações dos direitos. Na maioria das comunidades periféricas, fez-se, assim, premente
a especificação de sujeitos de direito, evidenciando a necessidade de conferir a
determinados grupos e indivíduos o tratamento e a proteção especial particularizados
mediante suas vulnerabilidades. Isto é, as diferenças não podem ser ignoradas pela
igualdade de direitos, mas sim detalhadas no sentido da promoção de direitos.
Remetendo, assim, a máxima sobre igualdade de direitos formulados pelo filósofo da
Grécia Antiga, Aristóteles, que traduz a justiça, em termos cognitivos, como o
tratamento igual para os iguais e desiguais para os desiguais. No mesmo sentido,
Immanuel Kant, que afirma a construção da ética universal a partir dos imperativos
categóricos, em sua obra, A Crítica da Razão Pura.
Nesse sentido, a autonomia da vontade e o princípio universal situam o homem
no centro do universo do direito. Tendo em vista os dilemas que permeiam a realidade
histórica do processo de positivação dos direitos indígenas, há que se atentar para a
necessidade de se traduzir a linguagem de aproximações entre as diferenças e conflito
sociais. Nesse sentido, destaca-se que a universalidade atribuída ao direito internacional
pode ter o efeito de invisibilizar as diferenças que constituem as diversas possibilidades
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Norberto Bobbio afirma, portanto, que o problema de fundamentação filosófica dos direitos humanos
está resolvido, na medida em que existe significativa composição normativa desses direitos, sendo
suficiente colocá-los em prática, tal como se encontram positivados.
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de manifestação concreta das comunidades tradicionais, em especial, aqueles referentes
às identidades particulares de cada cultura. Assim, o discurso universalista reconhece a
existência de elementos valorativos comuns compartilhados por todos os homens,
individuais ou coletivamente, mas ignora muitas vezes a possibilidade de as distintas
culturas poderem configurar a diferença como um valor, ainda que se entenda a
diversidade, em tese, como acontecimento e características intrínsecos à condição
humana. No caso das populações autóctones e a legislação internacional de proteção aos
povos indígenas, o supracitado direito à terra, previsto na convenção 169 da OIT e
Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, aplicado sem se levar em consideração as
particularidades da relação dessas comunidades com o espaço que ocupam pode levar o
direito a ser aplicado à norma em abstrato a cometer equívocos no momento de
interpretar a lei, por exemplo. Por esse motivo o normativismo jurídico, ao ignorar,
reduzir ou generalizar os valores, esvazia o argumento da eficácia da norma, torna a
norma insuficiente para responder às demandas sociais das populações indígenas. A
efetividade do direito internacional das comunidades indígenas está vinculada à
condição de sua aplicabilidade, ou realização fática. Nesse sentido, encontram-se na
doutrina múltiplas formas de interpretação imbuídas na vontade de melhor compreender
seu conceito. O instituto da eficácia analisa a real aplicação das normas no plano dos
fatos, pelos seus destinatários. Em suma, a efetividade da norma jurídica se traduz na
“obediência ou cumprimento desta norma pelos integrantes da sociedade”.
A anuência do indivíduo às suas predeterminações é o fato que reconhece a
norma. Ou seja, o indivíduo incorpora a norma ao agir em consonância com suas
determinações, isso pode ocorrer por mera conveniência, por costume ou por medo de
sanções relacionadas ao não cumprimento da norma. Por outro lado, Tércio Sampaio
relaciona a efetividade da norma jurídica com o sucesso em sua obediência.
Nesse sentido, verifica-se que a aplicação da norma se relaciona com a questão
de sua eficácia. Nos termos da complexidade do tema, é importante ressaltar que as
normas jurídicas nem sempre geram efeitos imediatos. Temos que a noção de eficácia
para Norberto Bobbio implica a necessidade de materializar o cumprimento das normas
pelos seus destinatários. A eficácia jurídica e a eficácia social, então, materializam a
efetividade da norma jurídica, na medida em que garantem a realização de seu preceito
na sociedade. A defesa restrita da dimensão positiva dos direitos humanos leva,
igualmente, a simples imposições pautadas pelo argumento de autoridade legal, que
podem acarretar efeitos insuficientes ou, em casos extremos, contrários aos pretendidos,
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como o surgimento de conflitos de base cultural. A perspectiva dos direitos humanos
que se pauta somente por mecanismos normativos é insuficiente, mas isso não significa
que a sua positivação seja desnecessária. O problema central do positivismo jurídico é o
afastamento do campo do Direito de reflexões sobre a justiça, de maneira que considera
como “norma jurídica e [...] nada mais do que norma”. A febril positivação dos direitos
humanos, por si só, não resolve a ampla problematização que os envolve. Nesses
termos, sobretudo em face do pluralismo cultural das comunidades tradicionais, a
fundamentação filosófica dos direitos é importante, porque transcende criticamente o
campo estrito do positivismo jurídico, ao se inserir no domínio da ética, ao perquirir
sobre a “razão justificativa”, a “fonte legitimadora”, a ratio essendi dos direitos
humanos.
A ideia da relevância dos direitos humanos enquanto categoria ético-jurídica
encontra aprovação generalizada no contexto global contemporâneo, sobretudo do ponto
de vista retórico-discursivo e teórico. A valorização dos direitos humanos é corroborada
pela ampla composição normativa existente, tanto no plano internacional, quanto nos
planos nacionais como expressões de direitos fundamentais. Todavia, o fenômeno da
ampla positivação desses direitos não deve ensejar a errônea ilação de que existe
efetividade e o seu pleno reconhecimento, sobretudo, em face do fato do pluralismo
cultural.
Nesse sentido, a compreensão da relação que se constitui entre as ideias-chave
“Direitos Humanos” e “Cultura” surge, nesse contexto, como uma questão de
fundamental importância, tanto do ponto de vista da fundamentação dos direitos
humanos, quanto do ponto de vista da sua efetividade. Considerando o contexto fático
de pluralismo cultural e na medida em que fundamentação e efetividade são questões
que se atrelam, a importância da fundamentação intercultural é sentida enquanto
parâmetro legítimo para firmar a mediação entre universalidade e diversidade cultural.
A perspectiva de fundamentação intercultural dos direitos humanos, assim, afasta
reducionismos, não limita a complexidade epistemológica à simples análise exegética
de textos legais nacionais e/ou internacionais, e visa identificar filosoficamente fins e
valores comuns que informem a especial categoria dos direitos humanos.
Em face de todo o exposto, pode-se resumir de forma clara e objetiva, que o
positivismo jurídico representou a introdução do positivismo filosófico para o mundo do
Direito, na pretensão de criar-se uma ciência jurídica, com características análogas às
ciências exatas e naturais. A busca positivista pela objetividade científica separou
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definitivamente o Direito da moral, concebendo o fenômeno jurídico como uma
emanação do Estado com caráter imperativo e coativo, passando a fundar-se em juízos
de fato e não em juízos de valor, representando, assim, uma tomada de posição diante da
realidade, sujeitando-se a uma crítica severa. Consoante ao exposto, verificou-se que a
teoria positivista, ou seja, a ideia de que a ampliação da positivação das normas
jurídicas e de mecanismos de proteção de direitos equivale a um caminho necessário e
suficiente para a proteção dos direitos, não atende às demandas idiossincráticas relativas
aos direitos humanos. No âmbito do direito, o debate sobre a necessidade, importância e
eficácia da expansão da positivação dos direitos para sua proteção e dada à demanda
pela redução das assimetrias centro – periferia no globo.
Em tempos mais recentes, a temática dos direitos humanos assumiu o papel de
destaque que poderá promover reflexões mais profundas acerca da necessidade de sua
efetividade para diminuição das assimetrias globais. Enquanto medidas de proteção aos
direitos humanos claramente partem da agenda internacional, a preocupação com o
problema de sua efetividade ganhou espaço no mesmo processo de positivação. Embora
a lei se manifeste de forma diferente em diferentes microcontextos, isso não diminui o
fato de que a lei estatutária em si, muitas vezes, tem impactos muito devastadores, no
sentido imediato, em todas as regiões onde uma determinada lei se aplica. Se o regime
político se torna uma barreira para a aplicação da legislação programática, será
necessária uma atuação que ultrapassa o âmbito do direito para a aplicação da legislação
de modo que atenda às necessidades das maiorias bem como das minorias, dentro dos
princípios democráticos.
Conforme apresentado neste trabalho, as políticas tradicionais de conhecimento
são moldadas por uma complexa interação entre o direito internacional, os regulamentos
e práticas locais.
Embora o quadro internacional não determine uma abordagem única para
conciliar os interesses divergentes nesse campo, oferece uma base ideológica que
estabelece o rumo para as iniciativas, por meio do seu impacto sobre a eficácia das
diferentes abordagens.
O quadro internacional é predominantemente caracterizado por uma percepção
capitalista do conhecimento. Isso também vale para comércio e direito do meio
ambiente, bem como para as atividades das organizações internacionais (ZELLER,
2008). Perspectivas alternativas, como sugerido pela Convenção da OIT e da
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Declaração da ONU sobre Direitos Indígenas, não são completamente descartadas, mas
permanecem bastante marginalizadas.
Os estudos de caso da Índia e do Brasil ilustram que o quadro internacional ainda
deixa espaço para alguma flexibilidade no que diz respeito às prioridades internas, mas
favorece a lógica da mercantilização.
A abordagem indiana, que consiste em documentar o conhecimento tradicional
para fins econômicos e fins ambientais, é facilitada pela CDB e pela lei internacional de
patentes.
A abordagem brasileira, com seu foco na autodeterminação indígena, sofre da
falta de um mecanismo de aplicação internacional, que também desestabiliza sua
aplicação no nível doméstico.
Em suma, o quadro internacional ideologicamente favorece a perspectiva de que o
conhecimento tradicional é um potencial bem comercial, a utilização dos quais deve
servir para o desenvolvimento econômico e objetivos ambientais.
Abordagens alternativas que enfocam os direitos dos costumes indígenas e
autodeterminação das comunidades tradicionais não são ignorados, mas a sua aplicação
prática é seriamente impedida.
Parece prematuro avaliar se a submissão a um capitalista é a única alternativa
praticável (HARVEY, 1996). Mais pesquisas devem abordar simultaneamente a
comunidade em nível doméstico, a fim de compreender a dinâmica das tradicionais
políticas de conhecimento.
A interpretação correta do Artigo 8 (j) é objeto de extenso e contínuo debate
internacional. A CDB previu a utilização de regimes nacionais e internacionais de
propriedade intelectual para promover e proteger o conhecimento tradicional.
O Artigo 16 aborda o acesso e transferência de tecnologia e afirma que, se o
conhecimento estiver sujeito a direitos de propriedade intelectual, “o acesso e a
transferência serão fornecidos em termos que reconheçam e coerente com a proteção
adequada e efetiva dos direitos de propriedade intelectual.
Os vínculos da CDB do conhecimento tradicional aos sistemas existentes de
propriedade intelectual, mas também definem os dois em um possível curso de colisão,
exigindo proteção adequada e efetiva dos direitos de propriedade intelectual e que os
direitos de propriedade intelectual são os objetivos da CDB.
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Conhecimento e práticas tradicionais são vistos como mais do que uma fonte de
invenções patenteáveis que geram receita. A CDB lista as práticas culturais tradicionais
como um método para o uso sustentável de diversidade.
Na medida em que as práticas culturais tradicionais são compatíveis com os
requisitos de conservação ou uso sustentável, esses usos devem ser protegidos e
incentivados.
A importância de resolver as questões do Artigo 8 (j) é ressaltada pela existência
de um grupo de trabalho específico das Partes Contratantes, bem como a inclusão do
Artigo 8 (j) e “Questões para uma consideração profunda”.
A falta de linguagem específica na CDB significa que os princípios de
conservação são definidos apenas em termos vagos. Por exemplo, as partes são
encorajadas a desenvolver estratégias para a partilha de benefícios “justa e equitativa”,
mas nem “justas” nem “equitativas” é definido na CDB.
O mesmo problema é encontrado com o “consentimento prévio informado”
requerido para acesso a recursos do Artigo 15. O Artigo 3 reconhece que os Estados têm
o “direito soberano de explorar suas próprias políticas ambientais”, e o Artigo 6 exige
que as partes contratantes* desenvolvam estratégias nacionais... as quais devem refletir,
entre outras, as medidas estabelecidas na presente Convenção e que sejam relevantes
para a Parte Contratante interessada.
Constitui consentimento não é especificado, e a autoridade dada nos artigos 3 e 6
significa que o Estado define os termos de consentimento, se as partes envolvidas no
intercâmbio de conhecimentos e recursos biológicos deram realmente o seu
consentimento.
A falta de orientação no texto da CDB não foi demitida desde as reuniões da
Conferência das Partes, que após a entrada em vigor da Convenção abordaram temas da
CDB e esclareceram algumas áreas de confusão.
No entanto, muitos países aprovaram legislação para implementar a CDB na
legislação nacional antes de se beneficiarem das reuniões em andamento que esclarecem
a terminologia.
Portanto, a legislação nacional tende a usar os mesmos termos vagos no texto da
Convenção, e isso cria incerteza quando funcionários do governo tentam traduzir a
legislação nacional em ação. Se conhecimento comunal segmentado ou restrito parecer
paradoxal, considere uma instância em que apenas membros selecionados de uma
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comunidade têm acesso a uma determinada prática, como o conhecimento possuído por
um curandeiro tradicional.
O curador pode ser a única pessoa que tem acesso e sabe como usar certas práticas
passadas em gerações. O curador é o detentor do conhecimento, mas a comunidade é
dona do conhecimento.
Os conhecimentos das comunidades tradicionais devem ser principalmente
observados em relação, em primeiro lugar, ao reconhecimento dos direitos dos
detentores do conhecimento tradicional original e, em segundo lugar, à aquisição não
autorizada de direitos por terceiros sobre o conhecimento tradicional. Além disso, os
mecanismos buscados para serem implementados em relação ao conhecimento
tradicional devem fornecer uma apreciação do conhecimento original do conhecimento.
Existem duas formas de proteção à propriedade intelectual que lida com o
conhecimento tradicional. E eles são, os detentores de conhecimento tradicional têm o
direito de agir ou buscar remédios contra qualquer uso indevido do conhecimento
tradicional. Qualquer sistema de proteção positiva do conhecimento tradicional deve
prever: Reconhecimento de valor e promoção do respeito pelos sistemas tradicionais de
conhecimento. Capacidade de resposta às necessidades atuais dos detentores de
conhecimento tradicional. Suporte de sistemas tradicionais de conhecimento e
capacitação de detentores de conhecimento tradicional. Promoção da partilha equitativa
de benefícios do conhecimento tradicional. Promoção do uso do conhecimento
tradicional para uma abordagem ascendente ao desenvolvimento. Salvaguarda contra
direitos ilegítimos de propriedade intelectual adquiridos por terceiros sobre o
conhecimento tradicional. Qualquer sistema de proteção defensiva do conhecimento
tradicional deve prever: Um mecanismo para garantir que o conhecimento tradicional
que constitui a técnica anterior esteja disponível e acessível às autoridades de busca
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