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Modulo 2: Marco de Políticas 

Gesti6n de la biodiversidad y protección dei conocimiento colectivo: 
opciones de política existentes y viables para los países Andinos y 
Amazõnêeos 

Laymert Garcia dos Santos 
Comisión Pro-Yanomami (CCPY) - Brasil 

Dia 23 de Julho último terminou em Leipzig a 4a. Conferência Técnica 
Internacional da F AO sobre Recursos Fito-Genéticos, cujo principal objetivo 
era a adoção de um Plano Global de Ação para a Conservação e Uso 
Sustentável dos Recursos Fito-Genéticos para a Alimentação e a Agricultura. 
Encerrava-se então uma longa discussão técnica sobre o rumo que a gestão 
desses recursos deve tomar nos próximos anos. Evidentemente, os recursos 
fito-genéticos para a alimentação e a agricultura são apenas parte da riqueza da 
biodiversidade e não estão na pauta deste nosso t~i='iii}i'êiií'tétlcia. No entanto, 
o que aconteceu em Leipzig merece ser lembrado aqui, não só porque nos 
permite perceber em que contexto internacional nos movemos, mas também, e 
principahnente, porque toma-se crucial a adoção de legislações nacionais que 
protejam o conhecimento coletivo. 

A conferência de Leipzig adquiriu um importância aguda porque os estudos 
preliminares efetuados pela FAO fizeram algumas descobertas importantes. O 
Relatório sobre o Estado Mundial dos Recursos Fito-Genéticos, que havia 
sido concebido para estabelecer as bases de um Plano Global de Ação 
revelava: 1) que está ocorrendo séria erosão genética dos recursos, provocada 
principalmente pela expansão da agricultura comercial moderna e pela 
substituição das variedades tradicionais por variedades melhoradas; 2) que uma 
séria crise em muitos bancos de gennoplasma ameaça a conservação ex situem 
todas as partes do mundo; 3) que é preciso reconhecer o vínculo inextricável 
entre diversidade cultural e diversidade biológica, pois em muitos países os 
agricultores tradicionais não só conservam a diversidade genética mantendo as 
variedades nativas, mas ainda melhoram e desenvolvem os recursos fito 
genéticos (mais de um bilhão de pessoas vivem da agricultura familiar, na qual 
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a responsabilidade pelo manejo e o melhoramento dos recursos para a 
alimentação e a agricultura frequentemente recai sobre a própria família). 

Os dois primeiros pontos indicavam que a segurança alimentar está em perigo e 
sugeriam que estamos caminhando para um desastre, a menos que seja tomada 
uma medida urgente para superar essa tendencia negativa; o último ponto 
ressaltava a necessidade de se reconhecer a relevância da agricultura 
tradicional. A situação exigia portanto uma mudança de rumo, de paradigma, 
mas infelizmente o Plano Global de Ação aprovado em Leipzig propõe "mais 
da mesma coisa", isto é medidas tímidas relativas à conservação in situ e ex 
situ. 

Em Leipzig ficou evidenciado o desajuste entre o diagnóstico e o tratamento 
prescrito, pois o plano adotado não faz a crítica da agricultura moderna, 
silencia sobre os objetivos e os métodos da indústria biotecnológica para 

· explorar os recursos fito-genéticos, e não reconhece os direitos da bio e da 
sociodiversidade. No entanto, é da maior importância notar que a relação entre 
a biotecnologia e os direitos da bio e sociodiversidade constituíam o pano de 
fundo da conferência da F AO. Pois embora só as ONGs explicitassem o 
conflito entre os interesses da indústria biotecnológica e os Direitos dos 
Agricultores, todos sabiam que era esse o principal motivo da polarização que 
se manifestou entre os Estados Unidos, veladamente apoiados pelos países 
industrializados, e o Grupo dos 77. 

Os Estados Unidos se opuseram categoricamente aos Direitos dos Agricultores 
porque estes confrontam diretamente os Direitos de Propriedade Intelectual 
defendidos pela biotecnologia. E é fundamental entender em que esses direitos 
contlitam, se quizennos encontrar as razões pelas quais a biodiversidade 
tomou-se objeto de disputa. Em Leipzig, o que estava em questão com os 
Direitos dos Agricultores era a possibilidade dos camponeses, povos indígenas 
e populações tradicionais do Terceiro Mundo, bem como dos agricultores 
orgânicos dos países industrializados, de continuarem mantendo uma conexão 
vital entre a produção de alimentos e a terra. 

Antes de tudo, os Direitos dos Agricultores referem-se à indissolubilidade das 
relações entre a terra e o conhecimento e inovações dos que a trabalham. Ora, 
essa conexão vital com a terra vem sendo desfeita por uma tendência 
tecnológica recente que parece ser muito mais destrutiva do que foi a 
Revolução Verde. Com efeito, a Revolução Biotecnológica desvincula plantas, 
animais e microorganismos da terra, quando a genética descodifica a vida e a 
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engenharia genética rompe todos os valores ecológicos, culturais, sociais e 
religiosos que ligavam a vida à terra. A comunidade internacional e muitos 
governos parecem não se dar conta do que significa a redução de todas as 
formas de vida à condição de "recurso genético virtual". Parecem não perceber 
as duas fases do processo: primeiro a ciência e a tecnologia desterritorializam 
as formas de vida, reduzindo-as a meros fragmentos genéticos; depois as 
grandes corporações, de posse desses fragmentos, transformam-nos por sua vez 
em mercadorias comercializáveis. O resultado é a apropriação privada das 
próprias condições da vida e a possibilidade de seu controle e monopolização. 
Não é à toa que os geneticistas começaram a fazer joint ventures com o 
capital de risco, criando uma figura nova, a do cientista-empresário; como não 
é à toa que as ações das empresas de biotecnologia foram as que mais se 
valorizaram em W all Street e na City nos últimos anos. 

Toda essa operação só é possível se forem reconhecidos os Direitos de 
Propriedade Intelectual sobre a inovação tecno-científica, Nesse sentido, é da 
maior importância compreender que a biotecnologia e os Direitos de 
Propriedade Intelectual são duas faces da mesma moeda: através da genética e 
da engenharia genética a vida, qualquer forma de vida, toma-se pura 
informação que tem apenas valor virtual; através dos Direitos de Propriedade 
Intelectual esse valor virtual pode ser atualizado como valor monetário. Assim 
a vida, em sua dimensão mais ínfima, em sua dimensão propriamente 
molecular, não está mais vinculada à terra, mas ao dinheiro. 

* * * 

Os Direitos de Propriedade Intelectual protegem o conhecimento tecno 
científico moderno e a possibilidade de converter as inovações biotecnológicas 
em fonte de imensos lucros. Por isso mesmo os Estados Unidos e os países 
industrializados preconizam a universalização desses direitos tanto a nível 
internacional (via GATT-Trips, OMC, CBD, Banco Mundial e outras 
instâncias multilaterais), quanto a nível nacional ( via adoção do regime de 
patentes e de leis de cultivares pelo maior número possível de países). Os 
Direitos de Propriedade Intelectual protegem o conhecimento tecno-científico 
porque este significa riqueza; mas é interessante salientar que tais direitos só 
podem reconhecer valor no conhecimento tecno-científico moderno, uma vez 
que a própria ciência desqualifica e literalmente desvaloriza todos os outros 
saberes e práticas, tomando-os como simples matéria-prima, ou meros dados 
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para a sua operação de valorização. Nesse ponto, cabe a pergunta: Por que só o 
conhecimento e a inovação modernos merecem proteção? Por que não conferir 
direitos sobre todo e qualquer tipo de conhecimento e inovação? 

Os Direitos dos Agricultores são uma resposta a essas perguntas; e a luta pelo 
seu reconhecimento, aos níveis nacional e internacional, expressa que os 
conhecimentos e inovações dos povos indígenas, dos camponeses e de todas as 
populações tradicionais também têm valor. Mas a esta altura talvez nem seja 
mais conveniente manter a linguagem da FAO e continuar falando em Direitos 
dos Agricultores; a noção de Direitos Intelectuais Coletivos pode ser ao mesmo 
tempo mais abrangente e muito mais precisa, pois designa o próprio terreno em 
que a luta se trava, a saber o campo do conhecimento. 

A noção de Direitos Intelectuais Coletivos foi forjada para proteger os 
conhecimentos e inovações que não podem ser protegidos pelo sistema dos 
Direitos de Propriedade Intelectual, mas que se encontram intimamente ligados 
à biodiversidade. Tal noção foi suscitada pela constatação de que não se podia 
proteger a diversidade biológica sem proteger, concomitantemente, a 
sociodiversidade que a conserva, maneja e produz. Ora, a Convenção da 
Diversidade Biológica reconhecia os Direitos de Propriedade Intelectual de 
pessoas tisicas e jurídicas, mas recusava-se a reconhecer os direitos intelectuais 
das comunidades, muito embora reconhecesse que estas eram indispensáveis 
para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. A noção de Direitos 
Intelectuais Coletivos foi portanto forjada para preencher essa lacuna. 

Nessa elaboração tiveram papel preponderante Vandana Shiva, da Índia, 
Tewolde Egziabher, da Etiópia, e Gurdial Singh Nijar, da Malásia, que desde a 
conferência do Rio preocupavam-se em defender ao mesmo tempo a soberania 
dos países sobre os recursos biológicos e a proteção dos conhecimentos 
tradicionais contra a biopirataria. Examinando a Convenção da Diversidade 
Biológica e também sua articulação com os Acordos GA Tf-Trips, que 
preconizavam um sistema de patentes ou um regime sui generis para a proteção 
dos recursos biológicos, Vandana, Tewolde e Gurdial concluíram que a adoção 
de Direitos Intelectuais Coletivos era compatível com o quadro legal 
internacional já vigente. Os especialistas sentiram que a tendência desse quadro 
era favorecer o regime de propriedade intelectual; mas sentiram também que 
os países ricos em biodiversidade não deviam esperar que a legislação 
internacional fosse feita para depois se enquadrarem nela; muito ao contrário, 
pensavam eles que cabia aos países do Sul a iniciativa de formular soluções 
novas em suas legislações nacionais, para defenderem sua riqueza biológica. 
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V andana, Tewolde e Gurdial haviam percebido muito claramente que assim 
como os Direitos de Propriedade Intelectual protegem o conhecimento tecno 
científico regulando as condições de seu acesso, também os Direitos 
Intelectuais Coletivos deveriam proteger o conhecimento tradicional, regulando 
as condições de acesso aos recursos biológicos aos quais este sempre esteve 
associado. V andana, Tewolde e Gurdial mostraram que tanto num caso quanto 
no outro, proteção e acesso são logicamente complementares, e por isso devem 
ser tratados juntos, 

Vinculando proteção e acesso, os Direitos Intelectuais Coletivos conferem um 
conteúdo preciso ao exercício da soberania nacional sobre os recursos 
biológicos. A soberania deixa de ser uma aspiração meramente retórica, na 
medida em que o Estado nacional se colocaria como a instância que garante as 
condições de conservação e uso sustentável dos recursos, uma distribuição 
equitativa dos beneficios provenientes de sua utilização industrial, e, acima de 
tudo, a impossibilidade de sua apropriação exclusiva e monopolística, que 
lesaria as comunidades e o país. Protegendo as comunidades contra a 
biopirataria e regulando o acesso aos recursos biológicos, o Estado imporia 
limites à tentativa de apropriação da vida que, como já foi dito, deve acelerar a 
erosão da biodiversidade. 

* * * 
Muita gente se pergunta e nos pergunta: Por que Direitos Intelectuais 
Coletivos, e não Direitos de Propriedade Intelectual Coletiva? Por que não 
estender a mesma noção de propriedade intelectual para o conhecimento e as 
inovações tradicionais? 

Em várias partes do mundo há propostas visando essa extensão; limito-me a 
mencionar só duas das mais importantes, a do grupo de Oxford, que trabalha 
sobre o conceito de Direitos sobre Recursos Tradicionais, e a do grupo em 
tomo do Prof. Swaminathan, na Índia. Em ambas, trata-se de procurar proteger 
os recursos biológicos relacionados com o conhecimento tradicional dentro do 
regime de propriedade intelectual. Ocorre que essa própria noção parece 
inadequada quando referida ao conhecimento tradicional - basta consideramos 
os termos intelectual e propriedade, do ponto de vista de uma comunidade 
indígena, por exemplo. 
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Vejamos primeiro o termo intelectual. Os recursos biológicos de uma 
comunidade sempre apresentam um componente intelectual ou "intangível", 
além de seu componente material, "tangível". É que a própria existência 
material dos recursos está estritamente ligada a um sistema ancestral de 
coexistência sustentável entre os homens e o ambiente, dependendo então da 
sobrevivência deste. Portanto, quando se trata desses recursos, só 
abstratamente podemos isolar o tangível e o intangível, formas de vida e 
conhecimento, existência material e existência intelectual. O fato dos 
componentes tangível e intangível serem interdependentes aponta para uma 
conclusão muito importante : se não for garantida a conservação do habitat 
natural da comunidade, destrói-se o sistema cultural que assegura uma 
existência sustentável; mas por outro lado, os recursos materiais (plantas, 
animais) só sobrevivem caso o conhecimento tradicional sobreviva. Em suma, 
os direitos intelectuais sobre recursos biológicos de uma comunidade 
tradicional sempre têm de se referir à condição sui generis destes dentro dela. 

Por outro lado, o termo propriedade também exige um comentário, pois nas 
comunidades indígenas faria muito mais sentido o termo patrimônio, uma vez 
que se desconhece a noção de propriedade, tal como existe no Direito 
ocidental moderno, e que se considera o que se recebe das gerações passadas 
como um legado a ser transmitido para as gerações futuras. Como escrevem 
Gilles Deleuze e Félix Guattari, "a propriedade é precisamente a relação 
desterritorializada do homem com a terra."; e como vimos anteriormente, 
nessas comunidades território, conhecimento e inovação são indissociáveis. 
Ora, se a noção de propriedade é ali inexistente, como considerar nesses 
termos um sistema de produção e de transmissão de conhecimento e inovação 
que é coletivo no espaço e no tempo? O simples reconhecimento da diferença 
entre as culturas, e do Direito à Diferença, já nos permitiria perceber que os 
Direitos de Propriedade Intelectual não podem dar conta da inovação coletiva 
que durante milênios regeu e tem regido a evolução da conservação e uso 
sustentável dos recursos biológicos pelas sociedades tradicionais. Na verdade, 
a própria noção de propriedade intelectual é um contra-senso, do ponto de vista 
dessas sociedades e por isso, impô-la como Direitos de Propriedade Intelectual 
Coletiva já é uma violência contra elas. 

Por mais sofisticadas que sejam as formulações do Prof. Swaminathan e do 
grupo de Oxford, não há como negar que os Direitos de Propriedade Intelectual 
introduzem uma quebra fundamental nas culturas das comunidades tradicionais, 
apesar das boas intenções. Por essa razão despertou interesse tanto na 
Colômbia quanto no Brasil a proposta de V andana, Tewolde e Gurdial de uma 
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legislação que protegesse os direitos intelectuais coletivos, através de um 
regime sui generis. Depois de discuti-la num amplo processo de consulta a 
comunidades indígenas, negras e ONGs, o Grupo Ad Hoc da Biodiversidade da 
Colômbia elaborou um Projeto de Lei de Biodiversidade. Retomando a 
questão no contexto brasileiro, a Senadora Marina Silva apresentou no Senado 
Federal o Projeto de Lei 306/95, que procura regular o acesso aos recursos 
genéticos e proteger o conhecimento tradicional. Entretanto, neste projeto, em 
vez de Direitos Intelectuais Coletivos, fala-se novamente de Direitos Coletivos 
de Propriedade Intelectual... 

* * * 
Tanto na Colômbia quanto no Brasil, o ponto de partida para a discussão sobre 
Direitos Intelectuais Coletivos éo reconhecimento da diferença entre as 
culturas. Com efeito, só é possível pensar tais direitos se o Estado e a 
sociedade nacionais reconhecem juridicamente o caráter único das populações 
tradicionais. Isso se deu na Constituição colombiana de 1991, que reconheceu 
o caráter pluri-étnico e pluri-cultural da nação, e se deu na Constituição 
brasileira de 1988, que reconheceu como "direitos coletivos", entre outros, o 
direito à sociodiversidade, o direito ao patrimônio cultural, o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, e o direito à biodiversidade. 

O jurista Carlos Frederico Marés de Souza Filho define direito coletivo na 
Constituição brasileira como "aquele pertencente a um grupo de pessoas, cuja 
titularidade é difusa porque não pertence a ninguém em especial, mas cada um 
pode promover sua defesa que beneficia sempre a todos. Este direito não pode 
ser dividido por titulares, uma eventual divisibilidade de seu objeto fará com 
que todos os titulares do todo continuem sendo titulares das partes. Não é 
passível de alienação, portanto não pode ser reduzido ao patrimônio de um 
indivíduo, é inalienável e, portanto, imprescritível, inembargável, intransferível. 
Não tem valor econômico em si para cada indivíduo, mas somente pode tê-lo 
para a coletividade; exatamente por isso é inapropriável individualmente". 

O Dr. Marés observa que a partir da Constituição de 88 ficou integrada ao 
ordenamento juridico esta nova classe de direitos, embora a doutrina e a 
jurisprudência ainda relutem em tratá-los por este nome. Isso significa que 
embora já exista um quadro formal no qual os direitos coletivos se inscrevem, 
há ainda todo um caminho a ser percorrido para transformar a sua existência 
legal em existência efetiva. Por outro lado, essa mesma constituição consagrou 
algo da maior importância para a formulação de Direitos Intelectuais 
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Coletivos, a saber o Art. 231 do Cap. VII que reconhece os "direitos 
originários" das sociedades indígenas às terras que tradicionalmente ocupam. 
Ora, os direitos originários apresentam duas características importantíssimas 
para o que estamos tratando: em primeiro lugar, são direitos coletivos que 
concernem comunidades e/ou sociedades; em segundo, neles a terra não é 
concebida como propriedade dos índios: a terra é da União, mas seu usufruto 
permanente, inalienável e imprescritível permanece com as comunidades e/ou 
sociedades. 

Seria conveniente explorar a articulação entre os Direitos Intelectuais Coletivos 
e os direitos originários das sociedades indígenas à terra, como maneira de 
ancorar, num todo legal coerente, terra, conhecimento e inovação. Se se quizer 
realmente proteger a biodiversidade e seus recursos, e se quizer efetivamente 
respeitar o direito à sociodiversidade, esta talvez seja a melhor alternativa. Mas 
não por muito tempo. 

No Brasil, os que desejam uma verdadeira lei de Biodiversidade terão, 
primeiro, de discutir a fundo a opção pelos Direitos de Propriedade Intelectual 
ou pelos Direitos Intelectuais Coletivos; além disso, terão de enfrentar de modo 
crítico e inventivo as interrelações da lei de Biodiversidade com uma lei de 
Patentes extremamente permissiva; com um projeto de lei de Cultivares que 
pretende estender direitos similares aos das patentes, permitindo a 
monopolização das variedades comerciais de sementes agrícolas; e com o 
Estatuto das Sociedades Indígenas, cujo projeto de lei prevê, em seu Cap. II, o 
reconhecimento de propriedade intelectual coletiva, assegurando inclusive às 
comunidades o direito de requererem patente de invenção com base em seus 
conhecimentos tradicionais coletivos. 

Como se vê, no Brasil a propriedade intelectual parece ganhar terreno e 
estabelecer os parâmetros dentro dos quais deverão se integrar o conhecimento 
tecno-científico e seus derivados, os recursos fito-genéticos para a alimentação 
e a agricultura, os recursos da biodiversidade latu sensu, e o conhecimento e 
inovação tradicionais. Já sabemos que tal perspectiva é excelente para a 
indústria da biotecnologia, desperta muitas dúvidas quanto aos reais beneficios 
para o país, e é contraproducente para a proteção da socio e da biodiversidade. 
Por isso mesmo, a responsabilidade dos legisladores diante de questão tão 
complexa é imensa. Nessa matéria, as forças locais, nacionais e internacionais 
se articulam fundamentalmente em duas frentes: a de defesa da vida e a de 
defesa, a qualquer preço, do interesse econômico imediato. 


