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RESUMO 

 

A temática dessa pesquisa é o acesso e a proteção do conhecimento tradicional associado 

(CTA) e o seu principal objetivo é analisar o acesso e a proteção do CTA às plantas 

medicinais, no âmbito da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), 

única política pública brasileira que trata do reconhecimento e fortalecimento do uso de 

plantas medicinais na esfera do Sistema Único de Saúde (SUS). Para atingir tal objetivo 

delimitamos os seguintes objetivos específicos: elucidar o papel do Estado capitalista; 

entender a funcionalidade das políticas públicas no capitalismo; compreender a relação entre a 

acumulação do capital no contexto do novo imperialismo e a monopolização do CTA às 

plantas medicinais; apreender a dinâmica das lutas sociais geradas em torno do acesso e da 

proteção do CTA às plantas medicinais; analisar os dispositivos legais que tratam do acesso e 

da proteção do CTA; entender como a PNPMF aborda a temática do acesso e da proteção do 

CTA às plantas medicinais. Consideramos importante apreender as determinações e as 

contradições que permeiam a temática do acesso e da proteção do CTA às plantas medicinais, 

porque o reconhecimento institucional desse uso fitoterápico, contraditoriamente, vem 

contribuindo para a vulnerabilização do CTA às plantas medicinais em relação aos interesses 

do capital. Para tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa, do tipo documental, fundamentada 

no materialismo histórico-dialético. O referencial teórico é composto pelas seguintes 

categorias de análise: Estado, sociedade civil, hegemonia, política pública, capital, 

conhecimento tradicional. Os documentos utilizados como fontes de dados foram a PNPMF e 

os dispositivos oficiais, nacionais e internacionais, que tratam do acesso e da proteção do 

CTA à biodiversidade. Foram realizados resumos e sistematizações de tais documentos para 

posterior análise, submetendo-os minuciosamente às categorias de análises relevantes para o 

estudo. Concluímos que a PNPMF é uma mediação do Estado brasileiro, no tocante ao acesso 

do CTA às plantas medicinais, que serve, majoritariamente, aos interesses do capital, 

utilizando-se do discurso burguês desenvolvimentista e economicista, reforçando a principal 

funcionalidade das políticas públicas no capitalismo, no caso, assegurar sua acumulação e 

reprodução ampliada, privilegiando assim, o fortalecimento da indústria farmacêutica e de 

biotecnologia e submetendo esse conhecimento às necessidades do mercado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Plantas Medicinais; Conhecimento Tradicional Associado; Políticas 

Públicas; Estado; Capital. 
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ABSTRACT 

 

The theme of this research is the access and the protection of the associated traditional 

knowledge (CTA) and its main objective is to analyze the access end the protection of the 

CTA to medicinal plants, in the context of the National Policy of Medicinal Plants and Herbal 

Remedies (PNPMF), only Brazilian public policy that deals with the recognition and 

strengthening of the use of medicinal plants in the sphere of the Unified Health System 

(Sistema Único de Saúde - SUS). To achieve this goal to pinpoint the following specific 

objectives: to elucidate the role of the capitalist State; understand the functionality of public 

policy in capitalism; understand the relationship between the accumulation of capital in the 

context of the new imperialism and the monopolization of the CTA to medicinal plants; grasp 

the dynamics of social struggles generated around access to and protection of the CTA to 

medicinal plants; analyse the legal provisions dealing with access to and protection of the 

CTA; understand how the PNPMF addresses the issue of access to and protection of the CTA 

to medicinal plants. We feel it is important to seize the determinations and the contradictions 

that pervade the thematic access to and protection of the CTA to medicinal plants, because the 

institutional recognition of this herbal remedies use, conversely, it comes contributing for the 

increasing vulnerability of that CTA to medicinal plants in relation to the interests of capital. 

To this end, we conducted a qualitative research, documentary-type, based on historical 

dialetic materialism. The theoretical framework consists of the following categories of 

analysis: State, civil society, hegemony, public policy, capital, traditional knowledge. The 

documents used as sources of data were the PNPMF and the official, national and 

international devices, dealing with access and the protection of the traditional knowledge 

associated to biodiversity. Abstracts were conducted and systematization of such documents 

for further analysis, subjecting them thoroughly to the categories of relevant analyses for the 

study. We conclude that PNPMF is a Brazilian State mediation, regarding CTA's access to 

medicinal plants, serving, mostly, to the interests of capital, using the bourgeois economic and 

developmental discourse, reinforcing the core functionality of public policy in capitalism, in 

this case, ensure their accumulation and expanded reproduction, favoring thus the 

strengthening of pharmaceutical and biotechnology industry and putting this knowledge to the 

needs of the market. 

 

KEYWORD: Medicinal Plants; Associated Traditional Knowledge; Public Policies; State; 

Capital. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) do Sistema 

Único de Saúde (SUS), aprovada pelo Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006, configura-se 

como uma política pública divisora de águas por recomendar a inserção de uma prática 

terapêutica popular, socialmente estigmatizada, nas unidades de atenção básica em saúde dos 

estados brasileiros.  

Essa política foi formulada com o objetivo de regulamentar a implementação do uso 

de plantas medicinais e de fitoterápicos na atenção básica do SUS, prevista pela Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) de 03 de maio de 2006. A 

PNPIC é uma política pública de maior abrangência que envolve a implementação de 

diferentes práticas tradicionais e populares de saúde na atenção básica do SUS, como a 

medicina tradicional chinesa /acupuntura, a homeopatia, o termalismo/crenoterapia e a 

medicina antroposófica. 

A PNPMF foi elaborada no final do primeiro mandato do presidente Lula 

(2003/2006), pelo Grupo de Trabalho Interministerial composto pelos seguintes ministérios: 

Saúde (MS), que exerceu a função de coordenação; Casa Civil; Integração Nacional; 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); Desenvolvimento Agrário (MDA); 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Meio Ambiente (MMA); Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA); Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); e ainda pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz). 

O objetivo geral dessa política é “garantir à população brasileira o acesso seguro e o 

uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS, promovendo o uso sustentável da 

biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional.” (BRASIL, 

2007a, p. 20). A política prevê: a ampliação das opções terapêuticas no SUS, através do 

acesso às plantas medicinais e fitoterápicos de forma segura, considerando o conhecimento 

tradicional associado (CTA)
1
; a promoção de pesquisas científicas relacionadas; a promoção 

do desenvolvimento das cadeias produtivas e do fortalecimento da indústria farmacêutica; a 

promoção do uso sustentável da biodiversidade e a repartição dos benefícios decorrentes do 

acesso aos recursos genéticos e ao CTA
2
.  

                                                
1
 Entendido na PNPMF como um conjunto de “informação ou prática individual ou coletiva de comunidade 

indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, associado ao patrimônio genético.” (BRASIL, 

2007a, p. 44), neste trabalho relacionado ao patrimônio genético de plantas medicinais. 
2 Acesso ao CTA significa “obtenção de informação sobre conhecimento ou prática individual ou coletiva, 

associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou de comunidade local, para fins de pesquisa 
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No entanto, o reconhecimento jurídico-legal da eficácia das plantas medicinais não 

implicou numa automática legitimação social desta prática popular, e nem dos seus 

praticantes, isso tem uma explicação histórica! O uso de plantas medicinais faz parte de um 

complexo cultural muito mais abrangente, denominado de medicina tradicional popular, que 

envolve diversos conhecimentos seculares elaborados em contextos socioculturais específicos,  

 

Realizada em diferentes circunstâncias e espaços (em casa, em agências 

religiosas de cura) e por várias pessoas (pais, tios, avós), ou por profissionais 
populares de cura (benzedeiras, médiuns, raizeiros, ervateiros, parteiras, 

curandeiros, feiticeiros) [...]. É uma prática de cura que oferece respostas 

concretas aos problemas de doenças e sofrimentos vividos no dia-a-dia [...]. 
Além disso, é uma medicina barata, próxima e acessível. (OLIVEIRA, 

E.,1985, p. 08).  

 

A medicina tradicional popular foi o modelo médico hegemônico no Brasil até o 

século XVIII, mas a partir do século XIX, esta prática passou a sofrer ações coercitivas – 

jurídicas e policiais – oriundas do Estado, que objetivava exterminá-la com o intuito de criar 

terreno para o desenvolvimento do moderno modelo médico oriundo da Europa, que 

timidamente se organizava na colônia brasileira através das poucas escolas de medicina aqui 

instaladas.  

 

Durante esse período a “medicina popular” é portanto largamente 
hegemônica, competindo com vantagens, com os profissionais de origem 

ibérica. Essa situação se modifica a partir do século XIX, quando se processa 

a radical mudança do eixo produtivo do país do campo para a cidade e se dá, 

aos poucos, a estruturação do ensino médico nos grandes centros urbanos do 
país. (MONTERO, 1985, p. 34). 

 

A articulação entre as ações do Estado e do sistema educacional promoveu, 

intencionalmente, a criminalização da medicina tradicional popular e a hegemonia da 

medicina moderna. De tal modo, “o século XIX, se não fez desaparecer das cidades os 

curandeiros, rezadores e feiticeiros, cerceou-lhes drasticamente as atividades ao decretar 

contra eles uma verdadeira ‘guerra-santa’.” (MONTERO, 1985, p. 35). A esfera da saúde 

tornou-se assim, um monopólio do profissional médico, que em contrapartida ofereceu ao 

Estado a garantia do controle social através de intervenções em nome da saúde. 

                                                                                                                                                   
científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação industrial ou de outra 

natureza.” (BRASIL, 2008c, p. 172). 
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Esse processo histórico criou um estigma social sobre a medicina tradicional popular, 

e consequentemente sobre o uso de plantas medicinais, pois como sabemos o modelo 

acadêmico positivista adotado pela medicina moderna preconiza o uso de remédios 

alopáticos, cientificamente manipulados e com eficácia científica comprovada; o que não 

implica em dizer, necessariamente, que a eficácia das plantas não possa ser ou não seja 

cientificamente comprovada. O que sempre esteve em jogo nesse processo foi o monopólio da 

prática médica. 

Mas apesar desse processo de estigmatização social sofrido pelo universo da 

medicina tradicional popular, essa prática não foi totalmente aniquilada. Esse cenário 

começou a ser modificado a partir das últimas três décadas do século XX, quando a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) na Conferência Internacional sobre Atenção Primária 

em Saúde em Alma-Ata (Genebra, 1978), admitiu que mesmo em situação de pleno 

desenvolvimento, a medicina moderna não conseguiu abranger todas as populações do mundo 

e então reconheceu a importância da medicina tradicional popular para elas, principalmente 

nos países pouco desenvolvidos, onde “80% desta população utilizam práticas tradicionais 

nos seus cuidados primários básicos de saúde e 85% destes utilizam plantas ou preparações 

destas.” (BRASIL, 2007a, p. 11).  

A partir de então a OMS passa a recomendar enfaticamente aos seus Estados-

membros, incluindo o Brasil, a formulação de políticas públicas que promovessem a 

integração entre a medicina tradicional popular e a medicina moderna científica através da 

inserção destas práticas tradicionais na atenção básica de saúde formal; como também investir 

em programas de pesquisa e tecnologias específicos para que desenvolvessem estudos 

relativos à identificação e eficácia das plantas medicinais, ou seja, a 

 

Formulação de políticas e regulamentações nacionais referentes à utilização 

de remédios tradicionais de eficácia comprovada e exploração das 

possibilidades de se incorporar os detentores de conhecimento tradicional às 
atividades de atenção primária em saúde, fornecendo-lhes treinamento 

correspondente. (OMS apud BRASIL, 2007a, p. 11). 

 

No entanto, no ínterim desse processo encabeçado pelas organizações internacionais 

como a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), surgiram problemáticas 

que lesionam especialmente as comunidades locais, tradicionais e indígenas, dos países 
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periféricos e megadiversos
3
, pois todo esse movimento institucionalizado de 

“reconhecimento” e “revalorização” do uso de plantas medicinais, contraditoriamente, tornou 

o CTA às plantas medicinais mais vulnerável à bioprospecção
4
 e à biopirataria

5
, tendo em 

vista que esse processo sobreveio numa conjuntura de hegemonia do capital financeiro, de 

mundialização do capital, de conformação de um novo imperialismo e de estabelecimento de 

políticas neoliberais que asseveram as lógicas da propriedade privada, de commodities
6
 e do 

acirramento do individualismo. Nesse contexto, a partir da década de 1980, se intensificou o 

interesse social, nos países desenvolvidos, por terapêuticas naturais; como também o interesse 

das grandes corporações farmacêuticas por conhecimentos tradicionais relacionados ao uso 

das plantas medicinais, amplamente disseminados na cultura popular e tradicional dos países 

em desenvolvimento.  

Podemos dar exemplos de casos de patenteamento de manipulações de plantas 

medicinais baseadas em conhecimentos tradicionais e que tomaram visibilidade internacional, 

a saber: o neem, árvore símbolo da Índia, que teve mais de doze soluções e emulsões 

antibactericidas e repelentes, feitas à sua base, patenteadas por empresas japonesas e norte-

americanas (SHIVA, 2001); a taumatina, planta tradicional da África do Sul, tradicionalmente 

utilizada como adoçante, teve o método de extrato patenteado por uma empresa coreana do 

setor farmacêutico (DIREITOS..., 20--); o cupuaçu, da Amazônia do Brasil, teve o método de 

extração do óleo e da gordura da semente e do processo de produção do cupulate patenteados 

pela multinacional japonesa Asahi Foods e a requisição da salvaguarda da marca Cupuaçu no 

Japão e na Europa, proibindo assim, a comercialização nestes países de produtos vinculados a 

palavra cupuaçu (KARAM, 2008). 

                                                
3
 Países que, juntos, concentram em seus territórios, 70% da biodiversidade total do mundo, são eles: Brasil, 

Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela, México, Costa Rica, Quênia, África do Sul, China, Índia, 

Indonésia, Filipinas, Madagascar, Congo e Malásia. 
4 Desenvolvimento tecnológico utilizando a biodiversidade com finalidade comercial ou industrial (YANAI, 

2012). 
5 “Biopirataria consiste no ato de aceder ou transferir recurso genético (animal ou vegetal) e/ou conhecimento 

tradicional associado à biodiversidade, sem a expressa autorização do Estado de onde fora extraído o recurso ou 

da comunidade tradicional que desenvolveu e manteve determinado conhecimento ao longo dos tempos (prática 

esta que infringe as disposições vinculantes da Convenção das Organizações das Nações Unidas sobre 

Diversidade Biológica). A biopirataria envolve ainda a não-repartição justa e equitativa – entre Estados, 

corporações e comunidades tradicionais – dos recursos advindos da exploração comercial ou não dos recursos e 
conhecimentos transferidos.” (VALÉRIO et al., 2010, NP). 
6
 “A palavra originária da língua inglesa commodities, plural de commodity, significa mercadorias e tem uma 

enorme importância na economia mundial. Apesar de significar mercadorias na língua inglesa, commodities é 

um termo genérico para definir produtos de base, homogêneos, de alto consumo, pouca industrialização, 

produzidos e negociados por várias empresas, com qualidade quase uniforme. [...]. A importância do termo na 

economia mundial é o fato das commodities serem utilizadas em transações comerciais, ou seja, mercado à vista 

e futuro (fecha-se já um contrato para entrega/pagamento futuro) e negociadas nas bolsas de mercadorias [...] em 

quantidades padrões [...]” (ALVARENGA, 2010, NP).  
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O objetivo principal dessa pesquisa é analisar o acesso e a proteção do CTA às 

plantas medicinais, no âmbito da PNPMF, tendo em vista que, é a única política pública 

brasileira diretamente relacionada com o “reconhecimento” e “fortalecimento” do uso de 

plantas medicinais, na esfera do Sistema Único de Saúde (SUS). Portanto, pretendemos 

entender como a PNPMF faz a mediação com o CTA às plantas medicinais. 

Para atingir tal objetivo delimitamos os seguintes objetivos específicos: elucidar o 

papel do Estado capitalista; entender a funcionalidade das políticas públicas no capitalismo; 

compreender a relação entre a acumulação do capital no contexto do novo imperialismo e a 

monopolização do CTA às plantas medicinais; apreender a dinâmica das lutas sociais geradas 

em torno do acesso e da proteção do CTA às plantas medicinais; analisar os dispositivos 

legais que tratam do acesso e da proteção do CTA às plantas medicinais; entender como a 

PNPMF aborda a temática do acesso e da proteção do CTA às plantas medicinais. 

A relevância social dessa temática tem suscitado muitos estudos científicos, 

principalmente na área do Direito e da Propriedade Intelectual, os quais vêm demonstrando 

que “há um crescente interesse e investimento internacional com o intuito de aprimorar o 

conhecimento científico quanto à descoberta de novas espécies da flora e fauna amazônica e 

obter novas patentes e/ou produtos para fins comerciais.” (YANAI, 2012, p. 19). Segundo 

Silva e Pilau (2012) a proteção do CTA à biodiversidade é um tema atual e de alta relevância 

que surge inerente às mudanças político-sociais, econômicas e culturais experimentadas nos 

finais do século XIX e intensificadas ao longo do século XX
7
. O tratamento desta temática 

envolve, principalmente, duas ordens de interesses divergentes: os das comunidades 

tradicionais
8
 e os do grande capital, representado pelas grandes corporações farmacêuticas e 

de biotecnologia. Nesse contexto, a discussão acerca da proteção jurídica do CTA às plantas 

medicinais não envolve simplesmente a regulamentação e a aplicabilidade de leis, ela suscita 

problemáticas que colocam em xeque a ideologia liberal hegemônica que rege toda a esfera 

do Direito, a lógica de acumulação do capital na sua configuração atual e a política do Estado.  

Por isso é fundamental problematizar e analisar em que medida a PNPMF fortalece a 

produção livre e coletiva do CTA às plantas medicinais, e em que medida possibilita a sua 

privatização/monopólio. Elegemos como questões dessa pesquisa as seguintes: A PNPMF 

possibilita o empoderamento das comunidades tradicionais provedoras do CTA às plantas 

                                                
7
 Esse processo histórico será analisado no Capítulo 2 desta dissertação.  

8
 “Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 

organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 

transmitidos pela tradição.” (BRASIL, 2007c, p. 202). 
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medicinais? A PNPMF resguarda o modo de produção do CTA às plantas medicinais? A 

PNPMF proporciona tratamento equitativo entre o CTA e o conhecimento científico-técnico? 

A PNPMF prioriza a bioprospecção? A PNPMF dá margem para que o capital realize 

acumulação por espoliação através da privatização do CTA às plantas medicinais?  

A temática do acesso e da proteção do CTA foi publicizada no Brasil e no mundo, 

ainda na década de 1980 pelos movimentos sociais, em especial pelo movimento indígena, 

neste período o Estado brasileiro experimentava intensas transformações politicas e sociais
9
, 

com o término da ditadura militar, que possibilitaram a participação desses sujeitos na esfera 

política. Em nível internacional as reivindicações apresentadas por aqueles movimentos 

culminaram na promulgação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), em 1992, 

que entrou em vigor internacional no dia 29 de dezembro de 1993, e trata da proteção do CTA 

à biodiversidade e aponta para o empenho desses Estados em resolverem questões de 

propriedade e soberania sobre a biodiversidade e o CTA.  

A primeira contradição evidenciada pelos movimentos sociais foi a baixa capacidade 

tecnológica dos países periféricos ou do sul que os coloca em condição de subalternidade em 

relação aos países centrais ou do norte, detentores em primazia das tecnologias mundiais mais 

avançadas. Os países do sul, todavia, são os maiores detentores da biodiversidade mundial, “o 

Brasil é o país que detém a maior parcela da biodiversidade, em torno de 15 a 20% do total 

mundial, com destaque para as plantas superiores, nas quais detém aproximadamente 24% da 

biodiversidade.” (BRASIL, 2007a, p. 14). Essa contradição fundamental, por sua vez, 

desencadeia outras que envolvem a disputa pelo monopólio dos princípios ativos das plantas 

medicinais, implicando no uso exclusivo desses vegetais, na prática da biopirataria e na 

privatização do CTA às plantas medicinais. 

Nesse sentido, constituiu-se um complexo de conflitos entre os países periféricos e as 

grandes potências hegemônicas, onde se enfrentam diversos sujeitos, a saber: as indústrias 

farmacêuticas e de biotecnologia, multinacionais e nacionais; os organismos internacionais; os 

Estados nacionais envolvidos; as comunidades tradicionais provedoras do CTA à 

biodiversidade; e os movimentos socioambientais. 

Ainda que, as normas impostas pelos organismos internacionais aos seus Estados-

membros, considerem os interesses dos países periféricos, como no caso do Brasil, há a 

primazia dos interesses dos países centrais, que na conjuntura mundial possuem o poder 

econômico e político. A lógica que vem sendo imposta, desde a década de 1980, no cenário 

                                                
9
 
 
Esse momento histórico será analisado no Capítulo 1 dessa dissertação. 
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mundial em relação ao acesso e à proteção do CTA à biodiversidade é a do Direito de 

Propriedade Intelectual (DPI), encabeçada pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e 

pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), tal regime é guiado 

principalmente por interesses econômicos e comerciais. Por isso consideramos fundamental 

trazer a discussão acerca do regime internacional de propriedade intelectual porque é ele 

quem vem ditando as regras e normas, no âmbito internacional e nacional, de procedimentos 

para o acesso e a proteção do CTA.  

Buscando apreender essa dinâmica, partimos do materialismo histórico-dialético 

como matriz teórico-metodológica, sendo a pesquisa qualitativa, do tipo documental. 

 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única 

diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa 

bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos 
autores sobre determinando assunto, a pesquisa documental vale-se de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico de acordo com os 

objetivos da pesquisa. (GIL, 1999, p. 66). 

 

O método materialista atribui ao objeto de pesquisa uma existência objetiva, que 

antecede o seu conhecimento, sendo esse “[...] a reprodução, no plano do pensamento, do 

movimento real do objeto.” (NETTO, 2009, p. 675). A realidade é o momento histórico, com 

suas determinações, mediações e contradições, ou seja, é uma totalidade concreta e dinâmica.  

 

O princípio metodológico da investigação dialética da realidade social é o 

ponto de vista da totalidade concreta, que antes de tudo significa que cada 

fenômeno pode ser compreendido como momento do todo. Um fenômeno 
social é um fato histórico na medida em que é examinado como momento de 

um determinado todo; desempenha, portanto, uma função dupla, a única 

capaz de dele fazer efetivamente um fato histórico: de um lado, definir a si 
mesmo, e de outro, definir o todo; ser ao mesmo tempo produtor e produto; 

ser revelador e ao mesmo tempo determinado; ser revelador e ao mesmo 

tempo decifrar a si mesmo; conquistar o próprio significado autêntico e ao 
mesmo tempo conferir um sentido a algo mais. Esta recíproca conexão e 

mediação da parte e do todo significam a um só tempo: os fatos isolados são 

abstrações, são momentos artificiosamente separados do todo, os quais só 

quando inseridos no todo correspondente adquirem verdade e concreticidade. 
Do mesmo modo, o todo de que não foram diferenciados e determinados os 

momentos é um todo abstrato e vazio. (KOSIK, 1995, p. 49, grifo original). 

 

Através desse método, é possível realizar aproximações sucessivas e apreender as 

características essenciais do objeto estudado, ou seja, sua estrutura e dinâmica, indo mais 

além da sua aparência fenomênica, indispensável no início do processo de produção do seu 

conhecimento. A essência não é dada imediatamente pelo fenômeno estudado, mas está 
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contida nele, por isso precisa ser desvendada. Nesse sentido entendemos que os documentos 

elegidos e analisados nesta pesquisa, enquanto produtos das correlações de forças envolvidas 

na disputa política pelo acesso e proteção do CTA à biodiversidade, nos trazem subsídios para 

analisar a dinâmica real desses embates. 

 

Alcançando a essência do objeto, isto é: capturando sua estrutura e dinâmica, 
por meio de procedimentos analíticos e operando a sua síntese, o 

pesquisador a reproduz no plano do pensamento; mediante a pesquisa, 

viabilizada pelo método, o pesquisador reproduz, no plano ideal, a essência 
do objeto que investigou. (NETTO, 2009, p. 674). 

 

Partimos do pressuposto de que há uma verdade oculta e contraditória na PNPMF, na 

qual “a existência do real e as formas fenomênicas da realidade são diferentes e muitas vezes 

absolutamente contraditórias em relação à lógica interna do fenômeno, seu núcleo essencial” 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 39), formando uma unidade dialética da aparência 

fenomênica e da essência. Todavia, o nosso objetivo não é analisar o fenômeno da PNPMF 

como um todo, mas a totalidade do aspecto que trata da proteção do CTA às plantas 

medicinais e dos dispositivos que fundamentam essa proteção, ou seja, avançar no 

desvendamento desse aspecto no nível das ideias. 

 

A dialética da totalidade concreta não é um método que pretenda 
ingenuamente conhecer todos os aspectos da realidade, sem exceções, e 

oferecer um quadro “total” da realidade, na infinidade de seus aspectos e 

propriedades; é a teoria da realidade como totalidade concreta. (KOSIK, 
1995, p. 44, grifo original). 

 

Nessa perspectiva o objeto é compreendido como um processo social historicamente 

situado, produzido em um determinado contexto social, político, econômico e cultural; parte 

de um todo, que é ao mesmo tempo determinado e determinante dele; e como tal, precisa ser 

apreendido pelo mundo das ideias a partir da totalidade histórico-estrutural na qual está 

inserido; tanto quanto compor e decompor o objeto construído teoricamente, extrapolando o 

aparentemente dado e expresso.  

Nessa direção, acreditamos que o referencial teórico de análise composto pelas 

categorias gramscianas – Estado, sociedade civil e hegemonia e pelas categorias – capital, 

política pública e conhecimento tradicional, é adequado para a elucidação das nossas 

questões.  
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Os documentos utilizados como fontes de dados foram a PNPMF, o programa 

nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, e os dispositivos oficiais
10

, nacionais e 

internacionais, que regulamentam e/ou tratam do acesso e da proteção do CTA à 

biodiversidade. O levantamento desses documentos foi obtido em sites oficiais e na pesquisa 

bibliográfica realizada em livros, artigos, coletâneas, dissertações, teses, revistas. São eles: o 

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio 

(TRIPS), de 1994; a Constituição Federal do Brasil (CFB), de 1988; a Convenção da 

Diversidade Biológica (CDB), de 1992; a Convenção nº 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), de 1989, que trata dos direitos dos povos indígenas e tribais; as Convenções 

de 1972, 2003 e 2005 da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial; a Carta de São Luís 

do Maranhão, documento produzido por pajés e lideranças tradicionais durante a I 

Conferência de Pajés do Amazonas em 2001; a I e a II Carta de Manaus, documentos 

produzido por pajés e lideranças tradicionais na I e II Conferências de Pajés do Amazonas em 

2002 e 2004, respectivamente; a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas, de 2007; o Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, que institui o registro de bens 

culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, e cria o 

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) e dá outras providências; o Decreto nº 

3.945, de 28 de setembro de 2001, que define a composição do Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético e estabelece as normas para o seu funcionamento, mediante a 

regulamentação dos arts. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 e 19 da Medida Provisória nº 2.186-16, de 

23 de agosto de 2001, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso 

ao CTA, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para 

sua conservação e utilização, e dá outras providências; o Decreto nº 4.946, de 31 de dezembro 

de 2003, que altera, revoga e acrescenta dispositivos ao Decreto n
o
 3.945, de 28 de setembro 

de 2001, que regulamenta a Medida Provisória n
o
 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; o 

Decreto nº 5.459, de 07 de junho de 2005 que regulamenta o art. 30 da Medida Provisória nº 

2.186-16, de 23 de agosto de 2001, disciplinando as sanções aplicáveis às condutas e 

atividades lesivas ao patrimônio genético ou ao CTA e dá outras providências; a Lei nº 1.235, 

de 09 de julho de 1997 que dispõe sobre os instrumentos de controle do acesso aos recursos 

genéticos do Estado do Acre e dá outras providências; e a Lei nº 388, de 10 de dezembro de 

1997 que dispõe sobre os instrumentos de controle do acesso à biodiversidade do Estado do 

                                                
10

 Leis, carta dos movimentos sociais, decretos, medidas provisórias, convenções, acordos, relatórios, resoluções, 

protocolos, dentre outros.  
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Amapá  e dá outras providências; Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a Lei de Propriedade 

Industrial (LPI), que dispõe sobre a propriedade industrial; a Medida Provisória (MP) nº 

2.186-16, de 23 de agosto de 2001, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a 

proteção e o acesso ao CTA, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência 

de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências; a Resolução nº 5, de 

26 de junho de 2003 que estabelece diretrizes para a obtenção de anuência prévia para o 

acesso a CTA para fins de pesquisa científica sem potencial ou perspectiva de uso; a 

Resolução nº 6, de 26 de junho de 2003 que estabelece as diretrizes para a obtenção de 

anuência prévia para o acesso ao CTA com potencial ou perspectiva de uso comercial; a 

Resolução nº 11, de 25 de março de 2004, que estabelece diretrizes para a elaboração e análise 

dos contratos de utilização obtenção de anuência prévia para o acesso patrimônio genético e 

de repartição de benefícios que envolvam acesso a componente do patrimônio genético ou de 

CTA providos por comunidades indígenas ou locais; a Resolução nº 134, de 13 de dezembro 

de 2006, que normaliza os procedimentos relativos ao requerimento de pedidos de patentes 

cujo objeto tenha sido obtido em decorrência de um acesso a uma amostra de componente do 

patrimônio genético; a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF); a 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

(PNPCT); a Política Nacional de Biodiversidade (PNB); o Projeto de Lei (PL) nº 7.735, de 

maio de 2014, que propõe a regulamentação do inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da CFB; 

do art. 1, da alínea j do art. 8, da alínea c do art. 10, do art. 15 e dos §§ 3º e 4º do art. 16 da 

CDB; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, o acesso e a proteção do CTA; a 

repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; e dá outras 

providências; o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos; o Protocolo de 

Nagoia, de 2014; o Relatório do Seminário “Construindo a posição brasileira sobre o regime 

internacional de acesso e repartição de benefícios” promovido pelo MS e pelo Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), nos dias 09 e 10 de em novembro de 2004. 

A inclusão de documentos internacionais, como fontes de dados para esse estudo, 

justifica-se por entendermos que o Estado brasileiro não está isolado do mundo, pelo 

contrário, está inserido numa conjuntura mundial, na qual se manifestam interesses 

contraditórios e poderes – políticos e econômicos – desiguais. Nesse contexto, suas 

deliberações acerca do acesso e da proteção do CTA às plantas medicinais, são produtos da 

dinâmica social, política e econômica em nível nacional e internacional.  

A análise documental, portanto, foi desenvolvida a partir do tripé: PNPMF/programa, 

dispositivos legais do Estado e documentos dos movimentos sociais. Foram realizados 
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resumos e sistematização de tais documentos para posterior análise, submetendo-os 

minuciosamente às categorias de análises relevantes para o estudo, pois, segundo Setubal 

(1999, p. 73), a análise de conteúdo é uma “técnica de compreensão, interpretação e 

explicação das formas de comunicação (escrita, oral ou icônica)” que objetiva: ultrapassar as 

evidências imediatas, à medida que busca a certeza da fidedignidade das mensagens 

socializadas e a validade da sua generalização; e aprofundar, por meio de leituras sistemáticas, 

a percepção, a pertinência e as estruturas das mensagens.  

A estrutura da dissertação está constituída de três capítulos: 

O capítulo 1 “Estado e Sociedade: uma reflexão teórico-concreta” elucida o papel do 

Estado capitalista e o processo de complexificação da sociedade civil; ilustra as correlações 

das forças contraditórias presentes nessas esferas, a partir do conceito de hegemonia; e 

apresenta, ainda, a política pública como um instrumento privilegiado de mediação entre essas 

forças refletindo acerca da sua funcionalidade para o capital. 

O capítulo 2 “O acesso e a proteção do CTA no contexto do novo imperialismo do 

capital” apresenta os aspectos da fase capitalista contemporânea, denominada de novo 

imperialismo, dando ênfase àqueles que definem a lógica de acesso e proteção do CTA; e 

como se manifestam as forças contraditórias ao movimento de apropriação do CTA pelo 

capital.  

O capítulo 3 “Aspectos jurídicos do acesso e da proteção do CTA: uma análise das 

suas determinações e contradições” apresenta a análise dos documentos selecionados sob a 

luz do referencial teórico adotado, buscando apreender a dinâmica subjacente àqueles, suas 

determinações e contradições, para que possamos elucidar as questões de pesquisa ora 

apresentadas e responder aos objetivos propostos.   
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Estado e Sociedade: uma reflexão teórico-concreta 

 

Neste capítulo refletimos acerca da relação estabelecida entre o Estado capitalista e a 

complexa sociedade civil, sob a luz das categorias de análise gramscianas, Estado ampliado, 

sociedade civil e hegemonia.  

Mudanças significativas no sistema capitalista, iniciadas nas últimas três décadas do 

século XIX e intensificadas nas primeiras décadas do século XX, evidenciaram o afloramento 

de um novo estágio desse sistema, reiterando o que afirmava Marx em sua teoria social acerca 

das particularidades das crises estruturais do capitalismo, ou seja, do movimento do capital e 

da sociedade burguesa. Esse novo estágio foi denominado de imperialismo pelos teóricos 

marxistas que se debruçaram sobre essa temática a partir de 1910, dentre eles, Antônio 

Gramsci. 

Gramsci amplia a análise da sociedade burguesa feita por Marx porque parte de outro 

contexto social, político e econômico no qual o capitalismo passa por um processo de 

transição, do estágio concorrencial para o monopolista, após a superação de mais uma crise 

estrutural; também é o marco histórico do surgimento da questão social imbricado ao processo 

de socialização política possibilitado pelo desenvolvimento do capital e das forças produtivas.  

Todas essas transformações societárias foram mediadas pelo Estado através da sua 

ampliação, ou seja, pela incorporação da sociedade civil no seu seio e nesse sentido a análise 

gramsciana nos dá subsídios para entender como o Estado se complexifica ao inserir no seu 

seio a sociedade civil, ao mesmo em que conserva sua função de garantir a hegemonia da 

classe dominante.  

As reflexões contidas neste capítulo são indispensáveis para a compreensão da 

funcionalidade do Estado capitalista contemporâneo e suas relações contraditórias, o 

delineamento das forças hegemônicas, a apreensão do papel da sociedade civil nas decisões 

do Estado e a produção das políticas públicas nessa dinâmica.  

Acreditamos que a partir do entendimento da dinâmica da correlação de forças que é 

o Estado, apreenderemos o sentido das políticas públicas na conjuntura atual brasileira, pois, a 

política pública no capitalismo, enquanto uma das mediações da relação Estado/sociedade, 

traz consigo as determinações e as contradições que a permeiam. 

As políticas públicas por possuírem uma dimensão econômica estão atreladas às 

estratégias de hegemonia do projeto societário dominante, nessa perspectiva, é fundamental 

entender, a priori, como se configuram as lutas por hegemonia entre os diversos projetos 

societários, para a apropriação mais consistente do nosso objeto.  
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Portanto, a discussão que se segue é fundamental para apreender as relações de poder 

presentes no Estado brasileiro, como elas determinam as deliberações acerca do acesso e da 

proteção do CTA e como a PNPMF, enquanto política pública, permeia e é permeada por essa 

relação. 

  

1.1 O Estado ampliado e a sociedade civil 

 

O século XIX foi marcado por intensas transformações econômicas, políticas e sociais 

advindas do desenvolvimento do capitalismo e das forças produtivas; no seu último quartel as 

sociedades modernas ocidentais vivenciaram um significativo fenômeno de socialização 

política caraterizado pela efervescente participação na sociedade política dos novos e diversos 

sujeitos políticos, provenientes das classes sociais subalternas, e que despontavam no cenário 

político. Esse processo histórico impeliu a classe burguesa ao reconhecimento, gradativo, de 

determinados direitos de cidadania que não faziam parte do seu projeto societário 

fundamentado no ideário liberal, como os direitos políticos e os sociais, estes últimos 

reconhecidos e garantidos somente no século XX.  

Essas modificações sociais sobrevieram num contexto de mais uma crise do sistema 

capitalista que se iniciou no final do século XIX e se estendeu às primeiras décadas do século 

XX, contíguos a ela também se reconfiguram as estruturas políticas e sociais necessárias para 

que a crise fosse superada e uma nova configuração do sistema capitalista se objetivasse, 

momento em que se gestou o capitalismo monopolista, como afirmou Netto (1992, p. 15), “o 

capitalismo no ultimo quartel do século XIX, experimenta profundas modificações no seu 

ordenamento e na sua dinâmica econômicos, com incidências necessárias na estrutura social e 

nas instâncias políticas das sociedades nacionais que envolvia.”.  

Essa fase se caracteriza pela forte tendência à formação de monopólios objetivando a 

obtenção de mais lucros capitalistas através do controle dos mercados; pelo 

redimensionamento dos sistemas bancário e de crédito que assumem papéis centrais nesse 

estágio; e pela expressão de novos mecanismos que alteram o processo de acumulação 

capitalista. Segundo Netto (1992, p. 20), a solução monopolista de acumulação e valorização 

de capital demandou “mecanismos de intervenção extra-econômicos. Daí a refuncionalização 

e o redimensionamento da instância por excelência do poder extra-econômico, o Estado.”. 

Esses fenômenos foram sistematicamente analisados por Antônio Gramsci na 

sociedade italiana do início do século XX, onde constatou uma evidente “presença de 

organizações, tanto dos trabalhadores quanto do capital, no cenário capitalista desenvolvido 
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(partidos políticos, sindicatos), da conquista do sufrágio universal” (MONTAÑO; 

DURIGUETTO, 2011, p. 43) associada a uma considerável democratização da política, 

assim, “é com a percepção de uma intensa socialização da política [...] que Gramsci visualiza 

uma complexificação das relações de poder e de organização de interesses, que fazem emergir 

uma nova dimensão da vida social, a qual denomina de sociedade civil.” (MONTAÑO; 

DURIGUETTO, 2011, p. 43, grifos originais).  

Já no Brasil, segundo Coutinho (2006), o processo de complexificação da sociedade 

civil se intensifica no cerne da ditadura militar implantada em 1964, “malgrado todas as 

tentativas (muitas vezes exitosas) de reprimir e/ou neutralizar essa nova sociedade civil, a 

ditadura não foi capaz de inverter uma tendência que já se configurava como dominante, pelo 

menos desde os anos 1930” (COUTINHO, 2006, p. 42, grifo nosso), refere-se à “tendência à 

‘ocidentalização’ de nossa sociedade [brasileira]” (COUTINHO, 2006, p. 42), ou seja, ao 

processo de complexificação da estrutura social e de intensificação dos processos de 

socialização da política resultante do desenvolvimento das forças produtivas e do modo de 

produção capitalista que, como asseverou Gramsci, impeliu a um ajustamento na relação 

estabelecida entre o Estado e essa “nova” sociedade civil nas sociedades capitalistas 

ocidentais. Segundo Coutinho (2006, p. 43), o regime autocrático instaurado no Brasil a partir 

de 1964 “foi a forma política de que, em determinada conjuntura, valeu-se o grande capital 

(nacional e internacional) para consolidar e expandir o modo de produção capitalista no 

Brasil, já agora em sua etapa monopolista [no mundo]”, e impulsionar a tendência à 

“ocidentalização”. 

Gramsci percebeu que o Estado sofreu profundas mudanças e que o mesmo não se 

configurava mais, exclusivamente, como “um comitê que administra os negócios comuns de 

toda a classe dominante” (MARX; ENGELS, 2012, p. 27), mas como uma condensação da 

sociedade política e da sociedade civil, estas estabelecendo uma relação dialética e orgânica. 

Então ele amplia a análise marxiana do Estado burguês, ao analisar determinado momento da 

sociedade capitalista. Assim, segundo Gramsci (1992), o Estado tornou-se ampliado, e logo, 

se transformou em um complexo “Estado-Sociedade”, composto “de atividades práticas e 

teóricas com que a classe dirigente justifica e mantém seu domínio e ainda consegue obter o 

consenso ativo dos governados.” (GRAMSCI, 1992, p. 97).  

Nessa perspectiva, o Estado reafirma seu caráter contraditório e amplia sua dimensão 

política ativa (PEREIRA, 2011), porque agrega funções que possibilitam tanto a acumulação 

e a hegemonia do capital quanto a instituição de uma base social que legitima essa 

dominação, pois, agora por via dos organismos da sociedade civil transforma os interesses 
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específicos da classe dominante em interesses universais e ainda, por via da sociedade política 

assegura o controle dos poderes contra hegemônicos. 

O Estado incorpora a partir de então, na sua dinâmica social e política, os diversos 

interesses presentes na sociedade civil, indicando neste sentido, que “as transformações 

econômicas, sociais e políticas, [...] criaram condições objetivas para o comprometimento 

inadiável do Estado com os problemas resultantes das desigualdades sociais.” (PEREIRA, 

2011, p. 104). Essa constatação reiterou a concepção do Estado como um processo histórico e 

não um fenômeno transitório, que possui razão histórica e “contém em si uma dinâmica que 

articula passado, presente e futuro. O passado nunca é completamente superado, porque se 

infiltra no presente e se projeta no futuro.” (PEREIRA, 2011, p. 144-145). 

 

Decerto, depois do surgimento da “sociedade civil”, o modo pelo qual é 

exercido o poder de classe se altera: o Estado se amplia, tornando-se mais 
complexo. Buscar hegemonia, lutar pelo consenso, tentar legitimar-se: tudo 

isso significa que o Estado deve agora levar em conta outros interesses que 

não os restritos interesses da classe dominante. (COUTINHO, 2000, p. 171). 

 

Segundo Gramsci, esses processos foram comuns em todas as democracias 

capitalistas ocidentais, desde a década de 1930, o Estado experimentou uma ampliação devido 

a sua crescente e contínua participação social e econômica. Nessas sociedades “a política 

sofreu significativa socialização, com uma relação equilibrada entre a ‘sociedade política’ e a 

‘sociedade civil’” (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 47); e “os grupos e classes sociais 

no seu processo de auto-organização e de procurar defender seus próprios interesses 

promovem a criação de aparelhos ‘privados’ de hegemonia.” (DOMINGUES, 2005, p. 221).  

 

Gramsci, [...] trabalha numa época em que já se havia generalizado uma 
maior complexidade do fenômeno estatal; isso lhe permitiu ver que, com a 

intensificação dos processos de socialização da política, que tomam corpo 

nos países “ocidentais” no último terço do século XIX (formação dos 

sindicatos fortes, criação e generalização de partidos de massa, ampliação do 
direito ao sufrágio, etc.), surge uma esfera nova do ser social, dotada de leis 

e funções relativamente autônomas e específicas, tanto em relação ao mundo 

da economia como em face dos aparelhos repressivos de Estado. 
(COUTINHO, 2006, p. 33). 

 

Por sociedade política Gramsci (1992) entende o Estado em sentido restrito, 

composto pelos aparatos jurídico, policial, militar e burocrático. Essa esfera possui a função 

da coerção, ou seja, a função de manter a ordem burguesa estabelecida, através do uso 

consentido da força militar e da força legal jurídica.  
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Por sociedade civil Gramsci (1992) compreende o conjunto dos aparelhos privados 

de hegemonia, a saber, associações, sindicatos, partidos, movimentos sociais, organizações 

profissionais, sistema educacional (escolas e universidades), igreja, meios de comunicação e 

entretenimento (televisão, cinema, rádio, jornal), manifestações culturais. É nessa esfera onde 

se realiza o consenso, a direção moral e intelectual; é o espaço privilegiado de embates, “o 

espaço apropriado para o embate e oposição ideológica [...]” (MEZZAROBA, 2005, p. 10). 

Gramsci assim define sociedade política e sociedade civil, como momentos do 

Estado que apresentam funções diferentes, mas complementares. São esferas autônomas entre 

si, mas que juntas formam a unidade da superestrutura (Estado), as suas diferenças encerram-

se basicamente em torno das suas funções, a sociedade civil exerce a função da hegemonia 

mediante o consenso e a sociedade política exerce a função da dominação mediante a coerção, 

todavia, “ambas servem para conservar ou promover uma determinada base econômica, de 

acordo com os interesses de uma classe social fundamental.” (COUTINHO, 2006, p. 36).  

 

A autonomia e independência material e funcional dos organismos sociais 
“privados” em relação aos do “Estado-coerção” (ou sociedade política) que 

marca o fundamento da sociedade civil e sua função mediadora entre a 

estrutura econômica e o Estado em sentido restrito. (MONTAÑO; 

DURIGUETTO, 2011, p. 46). 

 

É na sociedade civil, onde se manifestam as “mediações do exercício da dominação 

de classe pelo exercício do convencimento” (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 45), 

onde a hegemonia toma forma; é a “esfera de mediação entre a infra-estrutura econômica e o 

Estado em sentido restrito” (COUTINHO, 2006, p. 30), ou seja, é o espaço privilegiado 

através do qual a infraestrutura (estrutura) condiciona as relações na superestrutura. Segundo 

Gramsci (1987, p. 52), “a estrutura e as superestruturas formam ‘um bloco histórico’, isto é, o 

conjunto complexo – contraditório e discordante – das superestruturas é o reflexo do conjunto 

das relações sociais de produção.”. 

Todavia, o Estado ao se tornar ampliado não deixa de ser classista e muito menos 

deixa de promover os interesses da classe burguesa, o que modifica é o modo como a 

dominação de classe se realiza, ao mesmo tempo através da coerção e da hegemonia, pois 

essencialmente, o Estado, 

 

Está comprometido [...] com os interesses da classe capitalista. Nesta 
perspectiva, o Estado capitalista expressa um caráter de classe, 

possibilitando, dessa forma, a dominação política da burguesia sobre a 

sociedade, já que esta seria incapaz de governar diretamente. Em vista disso, 
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a autonomia do Estado não se daria como algo externo às classes 

representadas no bloco no poder, mas resultaria da dinâmica interna do 

Estado ou das contradições secundárias presentes no seu interior – que 
contrapõem frações de classes entre si. (PEREIRA, 2011, p. 129). 

 

O Estado ao se ampliar, preservando sua função coercitiva e incorporando a função 

do consenso, evidenciou que “seus mecanismos de dominação se sofisticavam e requeriam 

estratégias verdadeiramente políticas e ideológicas, para além da mera coerção.” (PEREIRA, 

2011, p. 157).  

No entanto, convém enfatizar que a ideia de consenso defendida por Gramsci (1992) 

nunca sugeriu ausência do conflito, mas um resultado dele. Como anteriormente exposto, o 

Estado é contraditório, permeado por conflitos oriundos dos interesses divergentes e 

contraditórios das classes sociais. 

 

O grupo dominante está coordenado concretamente com os interesses gerais 
dos grupos subordinados e a vida estatal é concebida como um contínuo 

formar-se e superar-se de equilíbrios instáveis (no âmbito da lei) entre os 

interesses do grupo fundamental e os dos grupos subordinados; equilíbrio no 
qual os interesses dos grupos dominantes prevalecem. (GRAMSCI, 1992, p. 

50). 

  

Para Gramsci (1992), o Estado, como superestrutura, torna-se uma variável essencial, 

em vez de secundária, na compreensão da sociedade capitalista. É considerado aparelho 

ideológico de dominação e repressão da classe burguesa que busca o consenso ao aparentar 

mediar os conflitos irreconciliáveis.  

  

O Estado pode ser considerado o lugar de encontro e a expressão de todas as 

classes porque, embora zele pelos interesses das classes dominantes e tenha, 

ele mesmo, um caráter de classe, esse zelo se dá de forma contraditória. Ou 
seja, para manter as classes dominadas excluídas do bloco no poder, ele tem 

de incorporar interesses dessas classes e acatar a interferência de todos nos 

assuntos estatais para poder se legitimar e preservar o próprio poder. É 

relacionando-se com todas as classes que o Estado assume caráter de poder 
público e exerce o controle político e ideológico sobre elas. (PEREIRA, 

2011, p. 147, grifos originais). 

 

É na esfera do Estado que as diferentes forças presentes na sociedade civil interagem 

projetando uma na outra suas particularidades, não obstante, as respostas produzidas 

conseguem superar os aspectos particulares dessas forças, porém sem recusá-los; ele busca 

legitimar-se perante as classes sociais e manter sua base material de sustentação, que é a 
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sociedade civil, “é esta que o engendra e o mantém, e não o contrário.” (PEREIRA, 2011, p. 

147). Nesse sentido, Gramsci concebe o Estado,  

 

Como uma esfera passível de possuir autonomia, mesmo que relativa, 

colocando-se acima e além da sociedade civil em situações de crise de 

hegemonia e, portanto, de instabilidade. Mas, tal autonomia, ao mesmo 
tempo em que decorre da capacidade organizacional do Estado frente às 

forças sociais conflitantes, resulta também do apoio que este recebe dos 

estratos sociais mais importantes sediados no pacto da dominação. Sendo 
assim, tal autonomia não pode ser vista dissociada da sociedade. (PEREIRA, 

2011, p. 127). 

  

Como bem sabemos, a classe dominante na sociedade de classes é aquela que detém 

o monopólio na esfera da produção e da circulação e forte influência na esfera política, mas 

para que essa dominação se perpetue é necessário também que a classe dominante detenha o 

controle da esfera das ideias, ou seja, que ela consiga transformar seus interesses e valores 

particulares em universais e, portanto, tornar-se hegemônica.  

Por hegemonia, Gramsci (1992), entende a direção política e o consenso ideológico 

da classe dominante sobre as demais, ou seja, a capacidade de estabelecer um sistema de 

alianças com as demais classes ou grupos sociais e assim, “determinar os traços específicos de 

uma condição histórica, de um processo, tornar-se protagonista de reivindicações que são de 

outros estratos sociais, das soluções das mesmas, de modo a unir em torno de si esses 

estratos.” (GRUPPI, 1978, p. 59). 

Nessa direção, o momento da hegemonia, na perspectiva gramsciana, refere-se à 

primazia da sociedade civil sobre a sociedade política, no sentido de que a classe dominante 

consegue manter seu poder não somente pelo uso restrito da coerção, mas principalmente, 

pela direção cultural e ideológica; e por considerar não somente os interesses do capital, mas, 

e em até certa medida, os interesses contra hegemônicos (PORTELLI, 1977).  

A palavra hegemonia deriva da expressão grega eghestai, que significa conduzir 

associada ao verbo eghemoneuo que significa dominar, comandar, ou seja, o domínio através 

da conduta. Para conquistar a supremacia (dominar e dirigir), uma determinada classe ou 

grupo, precisa ser antes, dirigente (líder) e conduzir seus aliados; para que assim possa 

assumir o domínio sobre os demais grupos.  

 

Um determinado grupo só conquistará a supremacia sobre outro grupo, na 

medida em que conquistar a direção e o poder. O grupo pode ficar 

hegemônico mesmo antes de conquistar o poder, para isso basta que consiga 
difundir entre todos os seus membros a sua identidade política e cultural. 
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Quando o grupo passa a exercer o poder, ele se torna dominante, mas isso 

não basta, acima de tudo ele deve ser dirigente. (MEZZAROBA, 2005, p. 

09). 

 

Existe uma relação recíproca entre interesse material e elementos morais/intelectuais 

e culturais, por isso que toda classe que pretende ser hegemônica, 

 

Precisa ampliar seu domínio à vida cotidiana das pessoas, criando consenso 

e legitimando a ordem vigente, ao fazer com que sua visão de mundo, seus 

valores, seus interesses e seu modo de vida sejam aceitos por todos, sendo de 

todos; o que é particular (a uma classe) passa a ser aceito como universal (de 
todos). (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 106). 

 

Segundo Gramsci (1992), a busca por hegemonia é um fenômeno universal, presente 

nas relações entre as classes sociais e entre os diferentes grupos sociais que constituem cada 

uma dessas classes, pois, “a divisão entre governados e governantes, embora (em última 

análise) remonte a uma divisão em grupos sociais, existe, sendo as coisas como são, mesmo 

dentro do mesmo grupo e mesmo que este grupo seja socialmente homogêneo.” (GRAMSCI, 

1992, p. 16). A ideologia da classe hegemônica, portanto,  

 

Tende a prevalecer, a se impor e se difundir em toda a área social, 

determinando, além da unidade dos fins econômicos e políticos, a unidade 
intelectual e moral, colocando todas as questões em torno das quais ferve a 

luta não mais no plano corporativo, mas em um plano “universal”, criando 

assim a hegemonia de um grupo social fundamental sobre uma série de 
grupos subordinados. (GRAMSCI, 1992, p. 50). 

 

Por ideologia entendemos “um ‘sistema ordenado de ideias ou representações’ sobre 

a realidade e de normas de comportamento, que se apresentam aos sujeitos como ‘entidades 

autônomas’, naturais e perenes” (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 105, grifos 

originais); “uma concepção de mundo, que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na 

atividade econômica, em todas as manifestações de vida individuais e coletivas” (GRAMSCI, 

1987, p. 16) e tem o objetivo de formar um bloco histórico coeso entre a estrutura e a 

superestrutura, ou seja, constituir uma “estrutura global na qual se inserem, como momentos 

dialéticos, a estrutura econômica e as superestruturas ideológicas” (GRAMSCI, 1987, p. 04), 

em um determinado período histórico.  

 

A esfera ideológica da sociedade civil estende-se, pois, a todas as 

estratificações sociais da estrutura do bloco histórico. Como a ideologia 
abrange todas as atividades da classe dominante, a sociedade civil precisa 
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dispor, a partir daí, de uma articulação interna muito complexa. 

(PORTELLI, 1977, p. 27). 

 

Portanto, a hegemonia envolve quatro sistemas de poder, a saber, econômico, militar, 

político e cultural. A dominação baseada somente no exercício da força é coerção, ditadura; a 

liderança política que tem a qualidade da direção cultural associada aos instrumentos de 

persuasão torna-se hegemônica, pois exerce ao mesmo tempo a coerção e o consenso. Uma 

potência econômica somente é hegemônica ao exercer o domínio político-cultural, “o 

pressuposto básico da hegemonia está vinculado à ideia de um sistema de alianças entre 

vários grupos, em que o grupo dominante exerce o poder graças à sua capacidade de 

transformar os interesses particulares em gerais ou universais.” (MEZZAROBA, 2005, p. 18). 

No entanto, a hegemonia de uma determinada cultura e ideologia não implica 

necessariamente uma homogeneização cultural e ideológica, segundo Gruppi (1978, p. 91), 

“Gramsci dirige-se para a hegemonia, porém não do modo aristocrático de quem vê apenas a 

cultura hegemônica e transcura a cultura das classes subalternas”, mas no sentido de 

demonstrar a existência de um enfrentamento constante entre elas na disputa pela hegemonia.  

 

Apesar de difundida por toda a sociedade, não é homogênea em todos os 

níveis: a ideologia disseminada nas camadas sociais dirigentes é mais 

elaborada que seus fragmentos encontrados na cultura popular; na cúpula, a 

filosofia, e, no mais baixo, o folclore. (MUNHOZ, 2005, p. 84). 

 

Nessa perspectiva, em uma sociedade de classes, existe uma “divisão da própria 

cultura entre dominante e dominada, entre elitista e popular, etc.” (OLIVEIRA, I., 2009, p. 

116), porém, cabe enfatizar que essas culturas são heterogêneas e integradas entre si. 

(GRUPPI, 1978). O mesmo acontece com os conhecimentos produzidos no seio dessas 

culturas, em que o conhecimento científico-técnico é o dominante e o conhecimento 

tradicional é o dominado. Para Gramsci (1987) a ciência é uma categoria histórica, que faz 

parte da superestrutura e nesse sentido, tanto é produtora quanto é produto da lógica 

dominante.  

 

A ciência é uma superestrutura, uma ideologia. É possível dizer, contudo, 
que no estudo das superestruturas a ciência ocupa um lugar privilegiado, 

pelo fato de que a sua reação sobre a estrutura tem um caráter particular, de 

maior extensão e continuidade de desenvolvimento, notadamente após o 
século XVIII. (GRAMSCI, 1987, p. 71). 
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A ideologia molda as consciências, cria novos modos de pensar e de fazer ciência, “a 

consequência dessa concepção tão ampla da ideologia é que nela são incluídas todas as 

atividades do grupo social dirigente, mesmo aquelas que parecem menos ideológicas, 

particularmente as ciências.” (PORTELLI, 1977, p. 23). Essa constatação reitera ainda mais a 

relevância desse estudo, na medida em que propõe problematizar o acesso e a proteção de um 

conhecimento, que está ontologicamente ligado às classes subordinadas, e que, portanto, 

representa interesses contra hegemônico. Diante disso, a imprescindibilidade de apreender as 

contradições e determinações que envolvem o acesso e a proteção do CTA às plantas 

medicinais, em uma sociedade capitalista, na qual, a ciência hegemônica é a moderna 

positivista, é inegável. 

 

Da mesma maneira que dois “cientistas” formados no terreno de uma mesma 

cultura fundamental acreditam sustentar diferentes ‘verdades’ tão somente 
porque empregam uma diferente linguagem científica (o que não quer dizer 

que entre eles não exista uma diferença, bem como que esta diferença não 

tenha o seu significado), também duas culturas nacionais, expressões de 

civilizações fundamentalmente similares, acreditam ser diferentes, opostas, 
antagônicas, uma superior à outra, pelo fato de empregarem linguagens de 

tradição diferente, formadas sobre atividades características e particulares a 

cada uma delas. (GRAMSCI, 1987, p. 82). 

 

O processo de consolidação do conhecimento científico-técnico como hegemônico 

teve como principal protagonista o Estado que, para Gramsci (1992, p. 105), desempenhou e 

desempenha a função “de adequar a ‘civilidade’ e a moralidade das massas populares mais 

amplas às necessidades do contínuo desenvolvimento do aparato econômico de produção e, 

por isso, de elaborar, até fisicamente, novos tipos de humanidade.”. Como assevera Schlee 

(2005, p. 201), sobre essa função social do Estado, 

 

A sociedade política, porém, tem ela também um papel a desempenhar na 

manutenção e cristalização da hegemonia, na medida em que exerce um 

papel “educador” na sociedade, ou seja, de reforço da ordem estabelecida, 
seja através do sistema jurídico, ou através do sistema educacional. Trata-se 

de formar e conformar a opinião pública, moldando-a de forma a aceitar 

determinadas políticas e determinadas ideologias, apresentadas como sendo 

“de Estado”. Com isso o que se pretende é ocultar na figura do Estado, 
pretensamente neutro e representante de aspirações universais, interesses de 

classe, interesses do grupo hegemônico. 

 

A disseminação de uma determinada concepção do mundo pretende torná-la senso 

comum, e assim, historicamente verdadeira, por isso que “a expressiva maioria das 

instituições se encarregam de difundir nas pessoas determinados modos de comportamento e 



33 

 

expectativas consistentes com a ordem social hegemônica” (MICHELS, 2005, p. 124), 

podemos aqui relembrar, a título de exemplo, o processo de firmação da medicina moderna 

positivista, devidamente elucidado na parte introdutória dessa dissertação.  

 

Uma classe obtém hegemonia na medida em que sua cultura e seus valores 

tornam-se a cultura e os valores de um conjunto de pessoas, uma cultura 

nacional-popular, que engloba o povo no conjunto da nação e o pensa como 
momento constitutivo da mesma. (COUTINHO, 2006, p. 128). 

   

Segundo Gramsci (1987), nesse movimento dialético de transformação/continuidade, 

os intelectuais orgânicos, sujeitos ativos da hegemonia, possuem papel fundamental por serem 

os responsáveis pela elaboração das ideologias. É o “modo capitalista de pensar” ao qual se 

refere Iamamoto e Carvalho (2006, p. 106-107) necessário para a legitimação do sistema 

capitalista. 

 

O modo capitalista de produzir supõe, pois, um “modo capitalista de 

pensar”, que expressa a ideologia dominante, na sua força e nas suas 
ambiguidades. Esse modo de pensar, necessário à “reelaboração das bases de 

sustentação – ideológicas e sociais – do capitalismo”, é retriado a partir do 

modo de produzir a riqueza material, da reprodução do modo de vida 
instituído pelo capital.  

 

Assim, através dos aparelhos privados de hegemonia presentes na sociedade civil o 

Estado dissemina a ideologia da classe dominante “buscando conquistar aliados para suas 

posições através da direção política e do consenso” (MUNHOZ, 2005, p. 86); e através da 

sociedade política ele coage as manifestações das ideologias contrárias fazendo uso dos seus 

aparelhos repressivos, a saber, a esfera jurídica e militar. A ideologia hegemônica fundamenta 

e guia as ações das instituições que compõem a sociedade política e busca homogeneizar as 

diversas ideologias presentes na sociedade civil também através das instituições nela 

presentes.  

 

A hegemonia compreende as tentativas bem sucedidas da classe dominante 
em usar sua liderança política, moral e intelectual para impor sua visão de 

mundo como inteiramente abrangente e universal, e para moldar os 

interesses e as necessidades dos grupos subordinados. (CARNOY, 1988, p. 
95). 

 

O Estado capitalista promove, prioritariamente, a ideologia da classe 

economicamente dominante, a legitima em todas suas esferas e a torna hegemônica, por isso é 
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uma instituição fundamental à estrutura, porque garante a sua reprodução material e 

ideológica. A consciência é formada a partir da realidade concreta, está diretamente ligada às 

atividades objetivas e materiais. Para Gramsci (1992), a consciência humana é resultado de 

um processo social, que reflete as relações sociais estabelecidas no contexto histórico em que 

vive e, portanto, traz consigo influências das diversas ideologias contraditórias presentes neste 

momento.  

 

As concepções, o momento da vida ideológica e cultural, correspondem à 

estrutura econômica predominante. Mas a estrutura é contraditória; nela vive 
a contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de 

produção. Por isso, também as ideologias estão em contradição entre si, além 

de cada uma delas apresentar contradições em seu interior, já que são 

expressão da contradição da base social. (GRUPPI, 1978, p. 89). 

 

Por isso é fundamental a existência de uma estrutura ideológica sólida e diversa 

composta por organizações culturais (igreja, escola, universidade), organizações militares, 

magistratura, meios de comunicação social e outros veículos formadores de opinião pública, 

que atuem em todas as esferas da sociedade difundindo a ideologia da classe dominante e 

formando um bloco ideológico (PORTELLI, 1977). Segundo Ianni (1992, p. 155), “a cultura 

é uma dimensão fundamental da hegemonia [...]. Toda configuração hegemônica é 

necessariamente cultural.”.  

Dessa forma, segundo Montaño e Duriguetto (2011), o sujeito que aceita uma 

determinada ideologia pensa a realidade e age sobre ela conforme os princípios e normas 

dessa ideologia. Contudo, em uma sociedade de classes, diversas ideologias coexistem, e não 

raramente apresentam contradições e entram em conflito; pois como afirmado anteriormente, 

a ideologia de cada classe é a expressão dos seus interesses e valores, os quais são 

determinados pela realidade concreta de cada uma. Assim, surgem as lutas ideológicas 

atreladas às lutas de classes em que “se disputa a hegemonia das ideias, da maneira de 

compreender o mundo, a si próprio e de agir frente a ele.” (MONTAÑO; DURIGUETTO, 

2011, p. 106). 

 

A hegemonia é isso: capacidade de unificar através da ideologia e de 
conservar unido um bloco social que não é homogêneo, mas sim marcado 

por profundas contradições de classe. Uma classe é hegemônica, dirigente e 

dominante, até o momento em que – através de sua ação política, ideológica, 
cultural – consegue manter articulado um grupo de forças heterogêneas, 

consegue impedir que o contraste existente entre tais forças exploda, 

provocando assim uma crise na ideologia dominante, que leve à recusa de tal 
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ideologia, fato que irá coincidir com a crise política das forças no poder. 

(GRUPPI, 1978, p. 70). 

 

A realização da hegemonia de uma classe ou grupo social na sociedade civil é capaz 

de produzir simultaneamente, no interior das classes ou grupos sociais dominados, um 

movimento de resistência a essa força hegemônica, denominado por Gramsci de movimento 

contra hegemônico, pois “toda relação de ‘hegemonia’ é necessariamente uma relação 

pedagógica” (GRAMSCI, 1987, p. 37); e enquanto tal é capaz de produzir no seu movimento 

os poderes contra hegemônicos, “em busca de ganhos para a comunidade e de ampliação da 

cidadania.” (PEREIRA, 2009, p. 91). 

Dessa forma, é na sociedade civil onde ocorrem as lutas de natureza contra 

hegemônicas, “em que as classes organizam e defendem seus interesses, em que se 

confrontam projetos societários, na qual as classes e suas frações lutam para conservar ou 

conquistar hegemonia.” (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 43). Tanto as disputas por 

hegemonia entre os projetos societários, quanto a disseminação da ideologia dominante, 

acontecem através dos aparelhos privados de hegemonia que difundem seus valores, cultura e 

ideologias.  

 

Se as classes subalternas são dominadas por uma ideologia que as atinge 
através de mil canais, sob a ação das classes dominantes, o fato é que as 

necessidades efetivas, as reivindicações, inclusive relativamente 

espontâneas, das classes subalternas impulsionam tais classes a ações, a lutas 
e movimentos, a um comportamento mais geral que entra em contradição 

com a concepção do mundo na qual elas foram educadas. (GRUPPI, 1978, p. 

68-69). 

 

Portanto, nas sociedades capitalistas ocidentais há uma disputa pela direção política 

entre as classes e grupos sociais na esfera da sociedade civil, essa disputa travada por meio 

dos embates ideológicos é denominada por Gramsci (1992) de “guerra de posição”. Ganha 

aquele que tem o poder de persuasão e convencimento, ou seja, de tornar seus interesses 

particulares em coletivos / universais; e capacidade de agrupar os interesses das classes 

subalternas em torno dos seus, criando o fetiche nesses grupos sociais de que seus interesses 

estão sendo representados. Deste modo, é na sociedade civil onde a classe fundamental realiza 

sua direção intelectual e moral, ou seja, estabelece sua hegemonia cultural e política, 

“inicialmente limitada ao nível econômico dessa classe, a ideologia propaga-se à medida que 

se desenvolve a hegemonia sobre todas as atividades do grupo dirigente” (PORTELLI, 1977, 
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p. 23) fornecendo assim, as bases sociais de legitimação para as ações do Estado, e 

determinando, majoritariamente, o seu conteúdo ético e moral (PORTELLI, 1977). 

Nesse sentido, após a elucidação do papel do Estado capitalista e da sua dinâmica, 

cabe-nos agora entender a funcionalidade das políticas públicas nessa dinâmica, buscando 

compreender as determinações do Estado brasileiro, no tocante ao acesso e à proteção do 

CTA às plantas medicinais, no âmbito da PNPMF.  

 

1.2 Estado e políticas públicas 

 

Sobre política pública não há um entendimento único, existem diversos conceitos 

oriundos de perspectivas teóricas opostas, por isso é necessário aqui expor a perspectiva 

conceitual que norteará esta pesquisa, pois por trás de cada uma delas há “ideologias, valores 

e perspectivas teóricas competitivas.” (PEREIRA, 2011, p. 165).  

A perspectiva adotada aqui nesta pesquisa, é a crítico-dialética, pois consideramos 

que as políticas públicas são fenômenos históricos e que, portanto não podem ser debatidas 

em um vácuo social. Nessa direção, a perspectiva eleita, 

 

Apreende essa política como produto da relação dialeticamente contraditória 
entre estrutura e história e, portanto, de relações – simultaneamente 

antagônicas e recíprocas – entre capital x trabalho, Estado x sociedade e 

princípios da liberdade e da igualdade que regem os direitos de cidadania. 
(PEREIRA, 2011, p. 166, grifos originais). 

 

A análise das políticas públicas sob o enfoque do método crítico-dialético permite 

“situar e analisar os fenômenos sociais em seu complexo e contraditório processo de produção 

e reprodução, determinado por múltiplas causas na perspectiva de totalidade como recurso 

heurístico, e inseridos na totalidade concreta: a sociedade burguesa.” (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011, p. 38). Assim, o sujeito pesquisador se aproxima do objeto e apropria-se 

de suas características analisando-as dentro de determinado contexto histórico. O 

conhecimento das políticas públicas na sua totalidade e concretude implica necessariamente, 

na compreensão da dinâmica dialética da sociedade burguesa, no momento histórico em que a 

política foi produzida, porque sua formulação traz consigo as contradições e as ideologias 

presentes na sociedade, “a dialética compreende a realidade como um todo que possui sua 

própria estrutura (não é caótica), que se desenvolve (não é imutável, nem dada de uma vez por 

todas); que se vai criando (não é um todo perfeito e acabado, é histórica e social).” 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 41). 
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As politicas públicas não podem ser entendidas como fatos sociais isolados, mas 

como momentos de um todo dialético (totalidade), que ao mesmo tempo são determinadas e 

determinantes desse todo, e, portanto, em constante mutação. Todo fenômeno social se traduz 

em si e no contexto, ou seja, ele fala sobre si e ao mesmo tempo traduz o contexto histórico 

em que foi produzido porque é parte dessa realidade concreta. Portanto, as políticas públicas, 

enquanto fenômeno social, estão estruturadas dentro de um processo histórico. 

 

Todo fenômeno social analisado, e aqui se inserem as políticas sociais como 

processos sociais inscritos na sociedade burguesa, deve ser compreendido 
em sua múltipla causalidade, bem como em sua múltipla funcionalidade no 

âmbito da totalidade concreta, como princípio estruturante da realidade. 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 40). 

 

A Totalidade concreta é um complexo de complexos articulados, ela compreende os 

aspectos mais íntimos da realidade que ficam ocultos sob as manifestações fenomênicas, “do 

ponto de vista da totalidade, compreende-se a dialética como causalidade dos fenômenos, da 

essência interna e dos aspectos fenomênicos da realidade, das partes e do todo, do produto e 

da produção.” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 40). Dessa forma, a política pública é aqui 

entendida, “como processo e resultado de relações complexas e contraditórias que se 

estabelecem entre Estado e sociedade civil, no âmbito dos conflitos e luta de classes que 

envolvem o processo de produção e reprodução do capitalismo.” (BEHRING; BOSCHETTI, 

2011, p. 36). Assim, a análise da nossa problemática considera:  

 

Sua múltipla causalidade, as conexões internas, as relações entre suas 

diversas manifestações e dimensões. [...] determinações econômicas que, em 

cada momento histórico, atribuem um caráter específico ou uma dada 
configuração ao capitalismo e às políticas sociais, assumindo, assim, um 

caráter histórico-estrutural. Do ponto de vista político, preocupa-se em 

reconhecer e identificar as posições tomadas pelas forças políticas em 
confronto, desde o papel do Estado até a atuação de grupos que constituem 

as classes sociais e cuja ação é determinada pelos interesses da classe em que 

se situam. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 43). 

 

Nessa direção, as dimensões, histórica, econômica, política e cultural devem ser 

consideradas porque fazem parte da totalidade concreta e por isso estão totalmente 

interligadas, sendo determinantes e determinadas ao mesmo tempo. Segundo Behring e 

Boschetti (2011), o que fundamenta esse tipo de análise é a constatação da centralidade da 

esfera da produção na vida social, ou seja, de que  
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Há uma correspondência entre modo ou relação de produção e formação 

econômico-social da sociedade: o que caracteriza a formação econômico-

social da sociedade é o modo de produção que predomina na fase em questão 
e caracteriza toda a vida social, explica todos os vínculos sociais e permite 

compreender todos os momentos da vida na sociedade. (GRUPPI, 1978, p. 

21). 

 

Da constatação de que é impossível promover a desvinculação entre a esfera da 

produção e a esfera da reprodução, na qual a política social se insere, “seja como estimuladora 

da realização da mais-valia socialmente produzida, seja como reprodução da força de trabalho 

(econômica e política).” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 43). É nesse sentido que Vieira 

(2007, p. 142) afirma: 

 
Não se pode analisar a política social sem se remeter à questão do 
desenvolvimento econômico, ou seja, à transformação quantitativa e 

qualitativa das relações econômicas, decorrente de processo de acumulação 

particular de capital.  

 

As autoras ainda asseveram que a análise dialética das políticas públicas deve 

considerar os seguintes elementos: “o primeiro é a natureza do capitalismo, seu grau de 

desenvolvimento e as estratégias de acumulação prevalecentes. O segundo é o papel do 

Estado na regulamentação e implementação das políticas sociais, e o terceiro é o papel das 

classes sociais” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 44).  

 

Da mesma forma, é fundamental identificar as forças políticas que se 

organizam no âmbito da sociedade civil e interferem na conformação da 
política social, de modo a identificar sujeitos coletivos de apoio e/ou de 

resistência a determinada política social, bem como sua vinculação a 

interesses de classe. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 45). 

 

Segundo Behring e Boschetti (2011, p. 47), as políticas públicas começam a ser 

gestadas “na confluência dos movimentos de ascensão do capitalismo com a Revolução 

Industrial, das lutas de classe e do desenvolvimento da intervenção estatal”, mas se 

generalizaram “na passagem do capitalismo concorrencial para o monopolista, em especial na 

sua fase tardia, após a Segunda Guerra Mundial (pós-1945)” (BEHRING; BOSCHETTI, 

2011, p. 47), reiterando que as contradições do capital, agudizadas ao longo do seu 

desenvolvimento, são inconciliáveis.  

A gênese do Estado intervencionista/social e das políticas públicas está no cerne das 

transformações sociais, políticas e econômicas, pelas quais passaram as sociedades ocidentais 

a partir do ultimo quartel do século XIX, ou seja, está intrinsecamente ligada ao gestar da fase 



39 

 

monopolista do capital, período em que se “recoloca, em patamar mais alto, o sistema 

totalizante de contradições que confere à ordem burguesa os seus traços basilares de 

exploração, alienação e transitoriedade histórica, todos eles desvelados pela crítica marxiana.” 

(NETTO, 1992, p. 15).  

Nesse estágio, a dinâmica do capital, ao mesmo tempo em que ratifica suas estruturas 

fundamentais, provoca alterações significativas na dinâmica da sociedade burguesa, 

justamente porque o acirramento de suas contradições torna cada vez mais complexo o 

processo de mediação necessário para ponderar esses aspectos negativos e consequentemente 

garantir a continuidade do sistema capitalista. 

 

A idade do monopólio altera significativamente a dinâmica inteira da 
sociedade burguesa: ao mesmo tempo em que potencia as contradições 

fundamentais do capitalismo já explicitadas no estágio concorrencial e as 

combina com novas contradições e antagonismos, deflagra complexos 
processos que jogam no sentindo de contrarrestar a ponderação dos vetores 

negativos e críticos que detona. (NETTO, 1992, p. 15). 

 

Como a lógica que rege as leis de reprodução do capital é a de submissão da 

produção de respostas às necessidades humanas ao processo de valorização do capital, à 

medida que o capitalismo se desenvolveu, ao longo do século XIX, verificou-se o aumento da 

capacidade social de produção vinculado ao surgimento do pauperismo, ou seja, houve a 

produção da miséria num contexto em que a fartura era uma possibilidade real. Nesse século, 

portanto, se deu “o marco histórico do conjunto de fenômenos que, incluindo o pauperismo, 

mas também se reproduzindo para além dele, se considera aqui como gênese da ‘questão 

social’.” (SANTOS, J., 2012, p. 28). Então é correto afirmar que a gênese da questão social 

está intrinsecamente ligada ao processo de reprodução ampliada do capital e se manifesta nas 

 

Expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e 
de seu ingresso no cenário político da sociedade exigindo seu 

reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a 

manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 
proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção 

mais além da caridade e da repressão. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, 

p. 77). 

 

Segundo J. Santos (2012), a literatura que trata da temática da questão social é 

unânime na delimitação de sua gênese, que se deu por volta dos anos 1830. As condições 

indignas de vida e de trabalho impostas pelo modo de produção capitalista e a percepção por 

parte do proletariado de que essas condições não eram “naturais”, possibilitaram que essa 
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classe social tivesse o “reconhecimento da necessidade política do seu protagonismo, como 

classe, no enfrentamento daquelas condições” (SANTOS, J., 2012, p. 39), e que passasse 

então, da condição de “classe em si” a condição de “classe para si”. 

 

A compreensão crítica de si mesmo é obtida, portanto, através de uma luta 

de “hegemonias” políticas, de direções contrastantes, primeiro no campo da 

ética, depois no da política, atingindo, finalmente, uma elaboração superior 
da própria concepção do real. A consciência de fazer parte de uma 

determinada força hegemônica (isto é, a consciência política) é a primeira 

fase de uma ulterior e progressiva autoconsciência, na qual teoria e prática 

finalmente se unificam. (GRAMSCI, 1987, p. 21). 

 

Até 1830 os movimentos de contestação não apresentavam uma organização política, 

eram reações espontâneas e por se configurarem assim, não eram vistos como ameaças pela 

classe dominante por não trazerem questionamentos ao sistema social capitalista. Os 

movimentos eram criminalizados e tratados sob duras repressões do Estado, que para isso 

lançava mão do seu poder legislativo e do seu aparato policial e militar. A partir de 1830 esse 

cenário político se modifica e o proletariado dá um salto qualitativo no tocante a sua 

organização e participação política, pois, ao passo que o capitalismo se desenvolvia e se 

intensificavam as condições de exploração, “a organização da classe trabalhadora cresceu 

com o capitalismo, que produziu a classe, o sentimento de classe e o meio físico de 

cooperação e comunicação.” (HUBERMAN, 1976 apud SANTOS, J., 2012, p. 40). Segundo 

J. Santos (2012), o mês de junho do ano de 1848
11

, foi divisor de águas no tocante à 

constituição da questão social, pois foi este acontecimento que publicizou de forma 

sistemática, que a gênese da luta de classes e da questão social é resultante das contradições 

do sistema capitalista de produção sua dimensão histórico-concreta. 

Com a derrota da classe operária, o movimento operário experimenta uma retração 

ao mesmo tempo em que assiste a uma expansão do capitalismo. No entanto, a partir da 

década de 1870, o capital experimenta mais um momento de crise estrutural que se arrasta até 

a década de 1930; e mediante essa situação foi impelido a adotar estratégias de superação e se 

reconfigurar em um novo formato, o monopolista. 

 

Na idade do monopólio, ademais da preservação das condições externas da 

produção capitalista, a intervenção estatal incide na organização e na 

dinâmica econômicas desde dentro, e de forma contínua e sistemática. 

                                                
11

 Guerra civil que se sucedeu entre os dias 23 e 26 de junho de 1848 e teve como estopim a insatisfação da 

classe trabalhadora com as suas condições que foram asseveradas após a “grande depressão” que se abateu nos 

anos 1840 (SANTOS, J., 2012).  
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Mais exatamente, no capitalismo monopolista, as funções políticas do 

Estado imbricam-se organicamente com as suas funções econômicas. 

(NETTO, 1992, p. 21, grifos originais). 

 

O Estado passou a desempenhar uma multiplicidade de funções e a apresentar 

intervenções econômicas diretas e indiretas contínuas.  

 

O Estado – como instância da política econômica do monopólio – é obrigado 

não só a assegurar continuamente a reprodução e a manutenção da força de 
trabalho, ocupada e excedente, mas é compelido (e o faz mediante os 

sistemas de previdência e segurança social, principalmente) a regular a sua 

pertinência a níveis determinados de consumo e a sua disponibilidade para a 
ocupação sazonal, bem como a instrumentalizar mecanismos gerais que 

garantam a sua mobilização e alocação em função das necessidades e 

projetos do monopólio. (NETTO, 1992, p. 23). 

 

A ingerência política do Estado em benefício do capital, em níveis bastante 

diferenciados a depender do contexto histórico, sempre implicou no atendimento de demandas 

do trabalho, mesmo nos regimes liberais mais ortodoxos, onde predomina o princípio da 

liberdade negativa (PEREIRA, 2011).  

 

O Estado baliza desde então o campo de lutas, aí incluídas as relações de 

produção; organiza o mercado e as relações de propriedade; institui o 
domínio político e instaura a classe dominante; marca e codifica todas as 

formas de divisão social do trabalho, todo o real no quadro referencial de 

uma sociedade dividida em classes. (POULANTZAS, 1978, p. 45). 

 

O Estado, portanto, é a única instituição, socialmente respaldada, para exercer o 

poder legislativo e, assim, estabelecer dispositivos legais e políticas públicas que garantam as 

liberdades individuais e os direitos de cidadania. 

  

Para exercer no plano estrito do jogo econômico, o papel de “comitê 
executivo” da burguesia monopolista, ele deve legitimar-se politicamente 

incorporando outros protagonistas sócio-políticos. O alargamento da sua 

base de sustentação e legitimação sócio-política, mediante a generalização e 
a institucionalização de direitos e garantias cívicas e sociais, permite-lhe 

organizar um consenso que assegura seu desempenho. (NETTO, 1992, p. 23, 

grifos originais). 

 

A preocupação em “criar” tal consenso tem como advento a conjuntura social que se 

configurava concomitantemente ao momento de transição para a era dos monopólios. Neste 

período, a sociedade civil vivenciava uma intensa movimentação política e reivindicatória, e 

um grau de maturidade organizativa que, apesar de não ter conseguido vulnerabilizar a 
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estrutura econômica dos monopólios, lhe impôs importantes condicionantes e possibilitou a 

socialização da política. Portanto, o processo de democratização da vida social e política foi 

mediatizado pela correlação das forças sociais presentes e assim o é até os dias atuais.  

 

O capitalismo monopolista, pelas suas dinâmicas e contradições, cria 

condições tais que o Estado por ele capturado, ao buscar legitimação política 

através do jogo democrático, é permeável a demanda das classes subalternas, 
que podem fazer incidir nele seus interesses e suas reivindicações imediatos. 

É que este processo é todo ele tensionado, não só pelas exigências da ordem 

monopólica, mas pelos conflitos que esta faz dimanar em toda a escala 

societária. (NETTO, 1992, p. 25). 

 

Foi assim que a questão social publicizada pela classe trabalhadora no período de 

transição para o capitalismo monopolista foi, segundo Netto (1992, p. 25), transformada em 

“objeto de uma intervenção contínua e sistemática por parte do Estado.”. Tais intervenções, 

realizadas por via das políticas públicas, não deixam dúvidas quanto a sua funcionalidade 

econômica e social. Na esfera do social criou-se a imagem do Estado neutro, mediador dos 

conflitos inerentes às contradições do desenvolvimento capitalista, e nesse sentido o Estado 

intervencionista passa a não atuar somente de modo coercitivo em relação às expressões da 

questão social, mas de forma fragmentada e pontual sem evidentemente atingir suas causas 

primeiras. 

 

Apontar que demandas econômico-sociais e políticas imediatas de largas 

categorias de trabalhadores e da população podem ser contempladas pelo 
Estado burguês no capitalismo monopolista não significa que esta seja a sua 

inclinação “natural”, nem que ocorra “normalmente” – o objetivo dos 

superlucros é a pedra-de-toque dos monopólios e do sistema de poder 
político de que eles se valem; entretanto, respostas positivas a demandas das 

classes subalternas podem ser oferecidas na medida exata em que elas 

mesmas podem ser refuncionalizadas para o interesse direto e/ou indireto da 

maximização dos lucros. (NETTO, 1992, p. 25). 

 

A partir de então, o processo de socialização da política se intensificou e possibilitou 

que as “contradições secundárias
12

” fossem publicizadas. Enfatizamos essas contradições 

porque entendemos que é nessa esfera em que se situam as problemáticas que envolvem o 

acesso e a proteção do CTA às plantas medicinais. Consideramos que a gênese da 

problemática apresentada nessa pesquisa advém do processo de acumulação do capital, e por 

                                                
12

 Segundo Pereira (2011, p. 123, grifos originais), Poulantzas explora a ideia de que na dinâmica do Estado 

capitalista existem dois níveis de contradições: “as contradições principais, resultantes da luta entre classes 

antagônicas, e as contradições secundárias, resultantes das relações contraditórias entre classes e frações de 

classes no próprio seio do Estado.”.  
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isso a categorizamos como uma das diversas expressões da questão social e que, portanto não 

há como compreendê-la sem trazer para o debate elementos da política econômica.  

Uma sociedade de classe necessita de um Estado forte para amenizar os efeitos da 

desigualdade e possibilitar a reprodução da ordem vigente. Diante das divergências entre os 

interesses de classe, a classe dominante criou a ideologia de que o Estado é a instância 

mediadora desses conflitos, mas antes disso ele é o seu instrumento político-ideológico de 

legitimação, consenso e manutenção do poder. O Estado, como o capital, é uma relação 

social, é a condensação material das relações de forças entre as classes e suas frações 

(POULANTZAS, 1978), é um espaço de embate político.  

 

Ele é uma instituição constituída e dividida por interesses diversos, tendo 

como principal tarefa administrar esses interesses, mas sem neutralidade.  É 
por isso que Poulantzas (1980) o define como uma condensação de relações 

de forças, isto é, uma condensação de forças identificada como um bloco no 

poder ou como um pacto de dominação que exerce o seu domínio por meio 
de um aparato institucional (burocrático, jurídico, policial, ideológico) sobre 

a sociedade, embora seja influenciado por esta. Assim, o poder do Estado 

representa a força concentrada e organizada da sociedade, com vista a 
regulá-la em seu conjunto. (PEREIRA, 2011, p. 147, grifos originais). 

 

Todavia, a materialidade institucional do Estado capitalista não está somente no seu 

papel de dominação política, mas principalmente, na relação que o mesmo estabelece “com as 

relações de produção e a divisão social do trabalho que elas implicam” (POLANTANTZAS, 

1985, p. 55), e, logo, com o campo das lutas de classes, por isso que aquele Estado se 

modifica compassadamente ao desenvolvimento do sistema capitalista e das forças produtivas 

no sentido de assegurar as condições materiais e ideológicas necessárias para garantir a 

acumulação ampliada do capital. E enquanto uma materialidade institucional, o Estado é 

dotado de obrigações que o leva “a exercer regulações sociais por meio de políticas” 

(PEREIRA, 2011, p. 99), o seu caráter contraditório o impele a se comprometer com os 

diferentes grupos sociais presentes na sociedade civil. 

 

Assume diferentes responsabilidades, inclusive as de atender demandas e 

reivindicações discordantes. Por isso, apesar de ele ser dotado de poder 
coercitivo e estar predominantemente a serviço das classes dominantes, pode 

também realizar ações protetoras, visando às classes subalternas, desde que 

pressionado para tanto, e no interesse de sua legitimação. (PEREIRA, 2011, 

p. 146). 
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Contudo a incorporação de algumas reivindicações de natureza contra hegemônica e 

a posterior transformação dessas demandas em leis não pretende atingir o cerne da questão 

social, mas tão somente reconhecer direitos e estabelecer mínimas melhorias nas condições de 

vida das classes e grupos subalternizados. Portanto, a política pública, enquanto ferramenta 

político-ideológica e econômica do Estado, não tem por finalidade a superação do sistema 

capitalista (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

 

Se a política social é uma conquista civilizatória e a luta em sua defesa 

permanece fundamental, podendo ganhar em países como o Brasil uma 
radicalidade interessante ela não é a via de solução da desigualdade que é 

intrínseca a este mundo, baseado na exploração do capital sobre o trabalho, 

no fetichismo da mercadoria, na escassez e na miséria em meio à 

abundância. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 46). 

 

Então a liberdade de participação possibilitada pela socialização da política não 

proporcionou, necessariamente, uma participação igualitária na sociedade política, no sentido 

de poderes proporcionais; a efetiva participação, a democrática, de fato nunca se concretizou, 

isso porque simultaneamente ao processo de socialização da política não ocorreu a 

socialização do poder, pois 

 

A liberdade liberal tem em vista a autodeterminação individual, razão pela 

qual se dá ensejo à redução da esfera do poder coletivo, enquanto a liberdade 
democrática postula a ampliação da autodeterminação coletiva, com 

restrição das regulamentações de naipe heteronômico. (CÂMARA, 2005, p. 

273-274). 

 

De fato essa contradição não foi superada e jamais será enquanto o Estado estiver 

sob o domínio e a direção política da burguesia. Contudo, desconsiderando as capacidades 

desiguais de participação, podemos afirmar que mesmo de forma limitada, ainda assim, o 

alargamento da esfera estatal possibilitou que a problemática do monopólio dos meios de 

produção fosse evidenciada, isso implica em dizer que, ao mesmo tempo em que as formas 

democráticas liberais são estratégias de manutenção do poder burguês, elas potencialmente 

representam ameaças à sua hegemonia. Sobre essa abertura democrática da burguesia Gruppi 

(1978, p. 09) afirma,  

 

Precisamente porque dá ao proletariado as liberdades políticas, precisamente 

porque permite ao proletariado desenvolver suas próprias lutas, é também 
aquela que, em um certo ponto, faz com que as grandes massas entendam 

que a democracia continua a ser, para os trabalhadores, limitada e formal 

enquanto persistir a propriedade privada dos meios de produção. É o próprio 
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desenvolvimento da democracia que põe em discussão a propriedade privada 

dos meios de produção, como obstáculo a uma afirmação real da 

democracia. 

 

Assim, a resposta dada pelo capital às demandas das classes subalternas, publicizadas 

ao longo do processo de socialização da política, reitera o pressuposto de que todo formato de 

Estado é produzido dentro de um processo histórico; o formato estatal não se explica por si 

só, mas representa a “expressão de uma forma histórica específica de dominação de classe, e 

não simplesmente, como o portador de funções sociais particulares.” (HIRSCH, 1978 apud 

CARNOY, 1988, p. 77). Nessa perspectiva ele deverá assumir diferentes formatos a depender 

do contexto histórico objetivando a garantia da extração da mais-valia pelo capital, e, assim, a 

permanência da sua hegemonia. 

 

Há, portanto, na dinâmica do funcionamento do Estado capitalista, a 

existência de contradições, assim configuradas: a máquina estatal serve 
amplamente aos interesses da classe dominante, mas a sua própria 

universalização exige que ele dê atenção à sociedade como um todo. Assim, 

da mesma forma que ele ajuda a explorar os trabalhadores, tem de atender as 
suas reivindicações. (PEREIRA, 2011, p. 123).  

  

O modo de produção capitalista não conseguiria se reproduzir e se manter dominante 

caso não estivesse atrelado a um modo de pensar com a capacidade de segmentar, manipular e 

desistoricizar a realidade, ou seja, de ocultar a dominação, a exploração e a divisão de classes. 

Este modo de pensar capitalista “[...] não se refere estritamente ao modo como pensa o 

capitalista, mas ao modo de pensar necessário à reprodução do capitalismo, à reelaboração de 

suas bases de sustentação ideológicas e sociais.” (MARTINS, 1978 apud IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2006, p. 106). Como asseveram Montaño e Duriguetto (2011, p. 107, grifos 

originais), o capital 

 

Precisa de alguns artifícios, como a naturalização e o ocultamento da 
realidade social (tornando os processos sociais como coisas naturais e 

incompreensíveis aos sujeitos), a fetichização (que atribui às coisas, à 

mercadoria, fundamentalmente, propriedades supostamente “naturais”, como 
se não fossem produto dos sujeitos históricos, da história) e a reificação 

(como um aspecto da alienação, que “coisifica” os sujeitos e as relações 

sociais, ou seja, os transforma em coisas, mercadorias, dominadas pelas leis 
“naturais” do mercado).  

 

Segundo Iamamoto e Carvalho (2006, p. 108), o capital na busca de manter seu 

poder precisa que sua lógica se torne hegemônica, pois, “é um meio de obtenção do 
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consentimento dos dominados e oprimidos socialmente, adaptando-os à ordem vigente”, 

como também precisa de 

 

Um Estado forte dotado de poderes de polícia e do monopólio dos meios de 

violência pode garantir tal arcabouço institucional e sustenta-lo com arranjos 

institucionais definidos. A formação do Estado em associação com o 
surgimento da constitucionalidade burguesa têm sido por conseguinte 

características cruciais da longa geografia histórica do capitalismo. 

(HARVEY, 2013, p. 79). 

 

A hegemonia baseada apenas na violência e na coerção não resiste por muito tempo, 

por isso que Gramsci (1992) entende que a hegemonia de uma classe é determinada também 

pelo nível de consciência da classe subalterna, o Estado investe enfaticamente na formação da 

consciência de classe promovendo o controle hegemônico da sua consciência; e as forças 

coercitivas vão para o segundo plano, funcionando como reforço ou ameaça, pois no 

transcorrer do seu desenvolvimento, a classe dominante percebeu que não conseguiria manter 

sua hegemonia somente através do uso da força e da coerção, então lançou mão da obtenção 

do consenso.  Nesse sentido, ao compartilhar determinada concepção de mundo, o sentimento 

de pertencimento a um determinado grupo se desenvolve, os tornando “conformistas de algum 

conformismo.” (GRAMSCI, 1987, p. 12). No entanto, Gramsci (1992, p. 16), entende que o 

grande erro da classe hegemônica é acreditar que “uma vez aceitos os princípios do próprio 

grupo, não só a obediência será automática e virá sem nenhuma demonstração de 

‘necessidade’ e racionalidade como também será indiscutível.”. Então na tentativa de 

controlar os movimentos contra hegemônicos, questionadores da hegemonia dominante, o 

Estado tem adotado prioritariamente estratégias de consensos, dentre as quais, as políticas 

públicas.  

Numa sociedade capitalista, a concretização dos princípios de liberdade, igualdade e 

justiça são impraticáveis porque os interesses dentro do Estado capitalista são privados e não 

públicos (de todos). O Estado, fundamentalmente, 

 

É um instrumento essencial de dominação de classes na sociedade 

capitalista. Ele não está acima dos conflitos de classes, mas profundamente 

envolvido neles. Sua intervenção no conflito é vital e se condiciona ao 

caráter essencial do Estado como meio da dominação de classe. (CARNOY, 
1988, p. 67).  

 

O Estado muda seu foco de ação social mediante as manifestações da questão social, 

deixa de isolar os pobres e as pessoas consideradas improdutivas e opta pela “reintegração” ao 
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processo produtivo através das políticas públicas, mas com isso não pretende modificar a 

estrutura de classe, sucedendo ainda a oneração da classe trabalhadora, financiadora 

majoritária dessas políticas. Segundo Pereira (2011), as políticas públicas resultam das lutas 

hegemônicas travadas na esfera do Estado, não são meras estratégias de regulação social e de 

distribuição de recursos entre os cidadãos. 

 

Efetivamente, se o desenvolvimento da política social não pode ser 

explicado, exclusivamente, a partir das necessidades, interesses e demandas 
sociais, mas pela transformação dessas exigências em políticas, pela 

máquina estatal, resulta óbvio que tais políticas não podem cumprir sua 

promessa de igualdade, de socialização dos bens produzidos na sociedade e 
nem estimular sentimentos de confiança, lealdade e esperança por parte dos 

despossuídos. (PEREIRA, 2011, p. 131-132). 

 

O Estado usa seu poder jurídico-legal tanto para facilitar a acumulação do capital 

quanto para atender às demandas dos movimentos das classes exploradas, porém, sua 

intervenção não se limita a uma “regulamentação jurídica do mercado de trabalho, através de 

legislação social e trabalhista, mas gerindo a organização e prestação dos serviços sociais” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, p. 77), a partir de políticas públicas, pois à medida que o 

contingente das classes subalternizadas se amplia e estas se tornam mais participativas na 

esfera política, o Estado na mesma medida não pode mais fazer vista grossa às suas 

reivindicações, inclusive como forma de garantir as “bases de sustentação do poder de classe 

sobre o conjunto da sociedade” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2006, p. 77), ainda que tais 

reivindicações sejam incorporadas de forma subordinada.  

As políticas públicas dos Estados capitalistas adquirem papel fundamental no 

processo de acumulação expandida do capital ao assumir os custos de reprodução da parcela 

das classes exploradas que foram atiradas pelo capital no universo do exército industrial de 

reserva. Refletem essas relações de interesse, relações recíprocas e antagônicas entre Estado e 

sociedade. Estão prioritariamente a serviço da acumulação e da estabilidade política, dessa 

forma são históricas e relacionais, tanto quanto o Estado e a sociedade, o que quer dizer que 

são mutáveis. São relacionais porque são determinadas por forças contraditórias que atuam 

interna e externamente de forma concomitante. Portanto, a dominação política da classe 

fundamental está decerto, seja em maior ou em menor medida, presente nas intervenções do 

Estado capitalista, nesse sentido, qualquer política pública, mesmo representando uma arena 

distinta de resolução de conflitos, “privilegia a relação dialeticamente contraditória entre 
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Estado e sociedade” (PEREIRA, 2009, p. 94) e traz como prerrogativa a ideologia da classe 

dominante.  

 

O aparelho de Estado, essa coisa de especial e por consequência temível, não 

se esgota no poder do Estado. Mas a dominação política está ela própria 

inscrita na materialidade institucional do Estado. Se o Estado não é 
integralmente produzido pelas classes dominantes, não o é também por elas 

monopolizado: o poder do Estado (o da burguesia no caso do Estado 

capitalista) está inscrito nesta materialidade. Nem todas as ações do Estado 
se reduzem à dominação política, mas nem por isso são constitutivamente 

menos marcadas. (POULANTZAS, 1978, p. 17). 

 

A razão que orienta as ingerências do Estado, por meio das políticas públicas, é 

histórica, resultante da interação entre “a luta da classe trabalhadora contra a sua exploração; a 

necessidade do capitalismo industrial em possuir uma força de trabalho cada vez mais 

produtiva; e o reconhecimento da classe proprietária de que é necessário pagar um preço pela 

segurança política do regime” (PEREIRA, 2011, p. 127), gestando-se entres essas forças um 

“pacto de dominação”, uma das estratégias de manutenção da classe hegemônica, que, através 

da incorporação das reivindicações contra hegemônicas, conquista sua legitimação social sem 

desconsiderar os interesses e necessidades do capital. Como explicita Vieira (2007, p. 142), 

 

A política social consiste em estratégia governamental e normalmente se 

exibe em forma de relações jurídicas e políticas, não podendo ser 

compreendida por si mesma. Não se definindo a si, nem resultando apenas 
do desabrochar do espírito humano, a política social é uma maneira de 

expressar as relações sociais, cujas raízes se localizam no mundo da 

produção. 

 

Portanto, as políticas públicas não surgem apenas como respostas do Estado 

vinculadas às expressões da questão social publicizadas pela sociedade civil, mas também – e 

principalmente –, às necessidades de acumulação e reprodução do capital. Nessa direção, a 

lógica mercantilista e da propriedade privada é hegemônica nas determinações do Estado 

capitalista e as políticas públicas realizam essa mediação, possibilitando que “as duas funções 

básicas do Estado capitalista: criar condições que favoreçam o processo de acumulação e 

articular mecanismos de legitimação da ordem social e econômica” (SILVA, 2007, p. 32-33, 

grifos originais), sejam concretizadas.   

 

Constituindo uma unidade, tanto a política econômica quanto a política 

social podem expressar mudanças nas relações entre as classes sociais ou nas 
relações entre distintos grupos sociais existentes no interior de uma só 
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classe. Através destas políticas, é possível evidenciar-se a ação do Estado no 

sentido de incentivar e ampliar o capitalismo em determinado país. 

Formando um todo, a política econômica e a política social apenas 
formalmente se distinguem e, às vezes, dão a enganosa impressão de que 

tratam de coisas muito diferentes. (VIEIRA, 2007, p.141). 

 

Assim sendo, as políticas públicas, enquanto arena de disputa onde se fazem 

presentes os diversos projetos societários, apresentam tanto aspectos hegemônicos das classes 

dominantes quanto aspectos contra hegemônicos das classes subordinadas (OLIVEIRA, I., 

2009), mesmo que predomine na sua estrutura, a direção intelectual e moral do projeto 

societário hegemônico. 

 

Responsável pela formulação e execução daquelas políticas, o Estado 
constitui a esfera comum a todos – embora desiguais –, em luta pela 

cidadania. Expressa as relações sociais pelo confronto, pela negociação, pela 

cooptação, pela busca de consenso e de pactuação, mas sempre sob a 
hegemonia de determinado projeto societário. O que equivale dizer que as 

políticas públicas, sociais e econômicas, longe da ideia de consenso social, 

são a expressão de conflitos de interesses das camadas e das classes sociais. 

Posições em confronto na sociedade expressam-se no Estado, privilegiada 
arena de luta política, em torno das políticas sociais e econômicas, ou seja, 

opções, decisões e ações estratégicas, adotadas ou que se deixa de adotar, 

segundo os interesses preponderantes em determinadas conjunturas 
históricas. (SILVA, 2007, p. 33). 

 

Para Gramsci (1987, p. 37) a hegemonia não se verifica “apenas no interior de uma 

nação, entre as diversas forças que a compõem, mas em todo campo internacional e mundial, 

entre conjuntos de civilizações nacionais e continentais.”. Nesse processo, as organizações 

internacionais desempenham papel essencial, pois são tanto produtos da hegemonia mundial 

quanto veículos disseminadores da mesma. Essas organizações incorporam as regras que 

possibilitam a expansão dessa ordem em nível mundial, legitimam a ideologia que 

fundamenta suas normas, cooptam as elites dos Estados subordinados e absorvem as ideias 

contra hegemônicas, “os mecanismos através dos quais as normas universais de uma 

hegemonia mundial são expressas é o das organizações internacionais, pois elas funcionam 

como o processo através do qual as instituições da hegemonia e sua ideologia se 

desenvolvem.” (MUNHOZ, 2005, p. 94-95). 

A ideologia norte-americana, mundialmente hegemônica, mesmo após o surgimento 

de outras potências econômicas e de sucessivas crises econômicas, é justificada pela 

capacidade desse Estado em sustentar sua hegemonia cultural, ou seja, pela sua capacidade 
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“de plasmar preferências e expectativas econômicas e políticas sobre o modelo proposto.” 

(CARNEVALI, 2005, p. 66). 

 

A própria criação e manutenção de organizações internacionais, que são 

importantes instrumentos de ideologias de interesse dos norte-americanos, 

evidencia a preocupação com a legitimação do uso da força e, mais, com a 
redução das resistências à cultura, valores e presença dos EUA em grande 

parte do globo. (MICHELS, 2005, p. 150). 

 

Segundo Harvey (2013), essa é uma das principais funções das intervenções dos 

Estados capitalistas, como também dos organismos internacionais multilaterais como o 

“Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, ‘a 

santíssima trindade do capital em geral’ – principais porta-vozes das classes dominantes em 

escala mundial” (IAMAMOTO, 2014, p. 110), criar normas universais com o intuito de 

fortalecer a hegemonia da lógica burguesa. Conforme Domingues (2005, p. 228), “as normas 

universais de uma hegemonia mundial podem ser expressas nas organizações internacionais, 

que muitas vezes acabam desempenhando também um papel ideológico.”. Por hegemonia 

mundial entendemos 

 

Uma estrutura social, econômica e política. Além disso, é expressa em 

normas universais, instituições e mecanismos que estabelecem regras gerais 

de comportamento para os Estados e para as forças da sociedade civil que 
atuam além das fronteiras nacionais – regras essas que apoiam o modo 

dominante de produção. (MUNHOZ, 2005, p. 94). 

 

As organizações internacionais multilaterais possuem a finalidade de facilitar a 

solidificação da hegemonia internacional do capital, “elas ajudam a definir orientações 

políticas para os Estados e a legitimar certas instituições e práticas no nível nacional, e 

refletem orientações favoráveis às forças econômicas e sociais dominantes.” (MUNHOZ, 

2005, p. 96). Por isso que Gramsci (1992) defende que uma análise conjuntural deve 

considerar as relações entre as forças internacionais; as relações sociais objetivas; as relações 

entre os sistemas hegemônicos dentro do Estado; e as relações políticas imediatas. Os 

aspectos conjunturais que possuem caráter ocasional e imediato estão imbricados com os 

aspectos orgânicos, de caráter permanente na sociedade.  

Como sabemos a PNPMF foi implementada em 2006, no governo Lula, do Partido 

dos Trabalhadores (PT), num contexto em que a doutrina político-ideológica e econômica 

hegemônica era a neoliberal, que permanece até os dias de hoje. O neoliberalismo surgiu 

como doutrina político-econômica no final dos anos 1930, mas somente a partir da crise de 
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1973 ele toma força no mundo quando da adoção de seus pressupostos por Margaret 

Thatcher
13

 “que abandonou a busca do bem-estar social e passou a apoiar ativamente as 

condições ‘do lado da oferta’ da acumulação do capital. O FMI [Fundo Monetário 

Internacional] e o Banco Mundial mudaram quase que da noite para o dia seus parâmetros de 

política.” (HARVEY, 2013, p. 130).  

 

Como a privatização e a liberalização do mercado foram o mantra do 

movimento neoliberal, o resultado foi transformar em objetivo das políticas 
do Estado “a expropriação das terras comuns”. Ativos de propriedade do 

Estado ou destinados ao uso partilhado da população em geral foram 

entregues ao mercado para que o capital sobreacumulado pudesse investir 
neles, valorizá-los e especular com eles. Novos campos de atividade 

lucrativa foram abertos e isso ajudou a sanar o problema da 

sobreacumulação, ao menos por algum tempo. (HARVEY, 2013, p. 130-
131). 

 

A análise dessa doutrina é crucial a este estudo, pois, enquanto ideologia dominante, 

é certo que alguns dos seus aspectos determinaram tanto a formulação da PNPMF quanto as 

deliberações jurídico-legais acerca do acesso e proteção do CTA às plantas medicinais 

adotadas pelo Estado brasileiro, todavia, tais aspectos serão devidamente discutidos no 

segundo capítulo, o importante agora é compreender que eles se manifestam na esfera da 

reprodução social segundo um discurso universalizado por estarem numa condição de 

hegemonia. 

Nesse sentido, após compreender a funcionalidade das políticas públicas no Estado 

capitalista partimos, então, para a análise da conjuntura que determina as ingerências do 

Estado brasileiro no tocante ao acesso e à proteção do CTA às plantas medicinais, 

considerando as forças internacionais presentes, o estágio atual do capitalismo e as estratégias 

de acumulação prevalecentes. 
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 Primeira-ministra do Reino Unido de 1979 a 1990. 
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2 O acesso e a proteção do CTA no contexto do novo imperialismo do capital 

 

Neste capítulo discutiremos de que forma a política econômica adotada pelo capital 

na fase do novo imperialismo determina as legislações, nacionais e internacionais, acerca do 

acesso e da proteção do CTA, ou seja, de que forma o grande capital, materializado pelas 

grandes corporações farmacêuticas e de biotecnologia se apropriam do CTA de forma a 

garantir sua acumulação e reprodução. 

Segundo Iamamoto (2014), a economia capitalista mundial do final do século XX e 

início do XXI, sob a hegemonia do império norte-americano, apresenta uma nova 

conformação, na qual uma “efetiva mundialização da ‘sociedade global’ é acionada pelos 

grandes grupos industriais transnacionais articulados ao mundo das finanças.” (IAMAMOTO, 

2014, p. 106-107). O que implica em dizer que todas as esferas da vida social são 

determinadas pela dinâmica econômica mundial.   

Sob o discurso de unificação mundial do campo econômico através da livre 

circulação de capital, do livre comércio e exportação, se dissimula o real objetivo de 

monopolizar os recursos vegetais e o CTA. Nessa direção, o capital, por via da espoliação, 

vem se apropriando do CTA às plantas medicinais e tais processos dificilmente se efetivariam 

se não contassem com o apoio do Estado que, fazendo uso do “seu monopólio da violência e 

suas definições da legalidade, tem papel crucial no apoio e na promoção desses processos.” 

(HARVEY, 2013, p. 121). Iamamoto (2014, p. 109) também chama a atenção para a 

centralidade da intervenção estatal nesse novo momento do capital, pois “essa dominação é 

impensável sem a intervenção política e apoio efetivo dos Estados nacionais, pois só na 

vulgata neoliberal o Estado é externo aos ‘mercados’”, assim, é desse modo que a economia 

mundial contemporânea vem se estruturando, em articulação com os Estados. 

Nesse sentido, ao considerarmos a temática do acesso e da proteção do CTA como 

uma das expressões da questão social, por ser um conflito gerado na esfera econômica e que 

se plasma na esfera social, cultural e política, se faz necessário “delinear as novas 

determinações que incidem no capital financeiro no atual contexto da mundialização da 

economia, tendo em vista salientar as determinações históricas que redimensionam a questão 

social na cena contemporânea e suas particularidades no Brasil.” (IAMAMOTO, 2014, p. 

106, grifos originais). 

Todavia, o movimento de apropriação dos conhecimentos tradicionais pelo capital 

suscitou seus contra poderes, representados pelas comunidades tradicionais e locais, em 

especial, as indígenas. O processo de tomada de consciência, no contexto atual de ampliação 
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da socialização da política, possibilitou que as comunidades provedoras dos conhecimentos 

tradicionais passassem a colocar na arena das disputas políticas os seus posicionamentos no 

tocante ao acesso, à proteção e apropriação dos seus saberes e práticas, tratando-os na 

perspectiva de um bem produzido coletivamente e constitutivo da sua identidade cultural. 

Consequentemente, esses grupos sociais passaram então a serem reconhecidos juridicamente 

como sujeitos coletivos portadores de direito. 

No Brasil, a discussão acerca do acesso e da proteção do CTA vem se ampliando 

desde a década de 1980 e dando ênfase à dimensão política que esse conhecimento suscita. 

Desde então, ele vem sendo “pensado como um campo de lutas em torno do controle do 

patrimônio genético, do uso de tecnologias e das formas de conhecimento e de apropriação 

dos recursos naturais.” (ALMEIDA, 2008, p. 11).  

Portanto, ao longo do processo de tentativas de monopolização do conhecimento 

tradicional, são gerados diversos conflitos que tratam “de uma luta entre a liberdade de uso 

dos conhecimentos tradicionais, pelos próprios agentes sociais que os produzem e 

reproduzem, e o controle absoluto destes conhecimentos pretendido por empresas 

transnacionais e pelos laboratórios de biotecnologia.” (ALMEIDA, 2008, p. 18). Nesse 

contexto, “os movimentos do capital no sentido de se apropriar do conhecimento, devem ser 

analisados em conjunto com o movimento das comunidades, que organizadas em movimentos 

sociais, objetivam garantir e reivindicar direitos.” (DANTAS; NETO, 2008, p. 75).  

 

2.1 O novo imperialismo do capital 

 

O capital é antes de qualquer coisa, uma relação social, “a relação-capital pressupõe 

a separação entre os trabalhadores e a propriedade das condições da realização do trabalho. 

Tão logo a produção capitalista se apoie sobre seus próprios pés, não apenas conserva a 

separação, mas a reproduz em escala sempre crescente.” (MARX, 1996, p. 340). O processo 

histórico que possibilitou a manifestação das condições necessárias àquela separação foi 

denominado por Marx (1996) de acumulação primitiva
14

, que segundo o qual é “nada mais 

                                                
14

 “A acumulação originária do capital – conjunto de processos não-capitalistas que prepararam  e aceleraram o 

advento de modo de produção capitalista – assinalou-se como uma época de subversão da ordem existente, [...]. 

Com especial relevo figuraram nessa subversão: as enclosures (cercamentos) que expulsaram os camponeses de 

suas terras e as converteram em capôs de pastagens de ovelhas, enquanto dos camponeses expropriados e 

despossuídos emergiria o moderno proletariado; o confisco das terras da Igreja Católica e sua distribuição entre 

aristocratas aburguesados e novos burgueses rurais; o crescimento da dívida pública, que transferir riquezas 

concentradas pelo Estado às mãos de um punhado de privilegiados; o protecionismo que garantiu à nascente 
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que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção. Ele [o processo de 

acumulação] aparece como ‘primitivo’ porque constitui a pré-história do capital e do modo de 

produção que lhe corresponde.” (MARX, 1996, p. 340).  

 

A história do capitalismo – a sua evolução –, portanto, é produto da 

interação, da imbricação, da intercorrência do desenvolvimento de forças 

produtivas, de alterações nas atividades estritamente econômicas, de 
inovações tecnológicas e organizacionais e de processos sociopolíticos e 

culturais que envolvem as classes sociais em presença numa dada quadra 

histórica. (NETTO; BRAZ, 2012, p. 182-183). 

 

A formação e o evolver do capital estão plasmados, portanto, em transformações 

históricas necessárias para garantir o seu processo de acumulação (NETTO; BRAZ, 2012). 

Todavia, independente de que estágio se encontre, o sistema capitalista é essencialmente 

desigual e explorador, o que quer dizer que, sua continuidade é possibilitada pelo 

desenvolvimento econômico desigual e combinado entre os países do mundo, pois o capital se 

institui no domínio mundial e não, somente, no âmbito da nação (IANNI, 1992), e essa 

configuração ficou mais evidente à medida que o capitalismo se desenvolveu. 

 

A reprodução ampliada do capital é comandada pelos processos de 
concentração e centralização do capital, em escala mundial. Os monopólios, 

trustes, cartéis e conglomerados, assim como as multinacionais e 

transnacionais, constituem espaços internacionais nos quais se realiza a 

acumulação do capital. E cada país, dependente, subordinado ou associado, 
se revela, mais uma vez, um subsistema altamente determinado pelos 

movimentos internacionais do grande capital. (IANNI, 1992, p. 56-57). 

 

Dentro dessa configuração geopolítica econômica mundial, desigual e combinada, o 

Brasil – desde o período colonial até a contemporaneidade – sempre esteve em posição de 

subordinação em relação à dinâmica do grande capital internacional, embora as condições 

dessa relação tenham se modificado ao longo dos diferentes períodos históricos, logo, a 

formação da sociedade brasileira coincide com o evolver do sistema capitalista internacional. 

Portanto, é na posição periférica e de dependência econômica que o Brasil, exportador de 

produtos primários aos países centrais, se encontra na fase do capital que trataremos com mais 

ênfase neste estudo; e essa condição histórica de heteronomia econômica e, portanto, política, 

é fundamental na discussão acerca do acesso e da proteção do CTA às plantas medicinais.  

                                                                                                                                                   
burguesia industrial a exclusividade de atuação desenfreada no mercado internacional e lhe permitiu arruinar e 

expropriar os artesãos, então obrigados ao trabalho assalariado; [...] e por fim, porém não menos importante – o 

colonialismo da época mercantilista, com o comércio ultramarino, a exploração escravista na Américas e o 

tráfico de escravos africanos.” (GORENDER, 1996, p. 35-36, grifos originais). 
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Essa heteronomia, portanto, é uma marca estrutural do capitalismo 
brasileiro, e o processo de modernização, consolidando o capitalismo entre 

nós, tenderá a mantê-la. Até porque se há uma metamorfose dos estamentos, 

no sentido de seu aburguesamento, esta é acompanhada de uma aceitação 
dos controles estrangeiros na vida econômica do país. (BEHRING, 2008, p. 

96-97). 

 

A fase do capital a qual vamos nos debruçar é a terceira do seu estágio imperialista – 

ou o novo imperialismo, nos termos de Harvey (2013) –, na qual a lógica do monopólio é 

aprofundada. Nesta fase visualiza-se um intenso processo de fusão e aquisição de empresas 

formando grandes grupos transnacionais que concentram e centralizam o capital e se associam 

às instituições financeiras de outras naturezas, passando “a comandar o conjunto da 

acumulação configurando um modo específico de dominação social e política do capitalismo, 

com o suporte dos Estados Nacionais.” (IAMAMOTO, 2014, p. 108). 

 

Embora a teoria abstrata do capitalismo (incluindo sua variante neoliberal) 

recorra o tempo todo aos ideais da competição, os capitalistas cobiçam 
poderes de monopólio porque estes proporcionam segurança, calculabilidade 

e uma existência de modo geral mais pacífica. Além disso, o produto final da 

competição é o monopólio ou o oligopólio. (HARVEY, 2013, p. 84). 

 

O estágio monopolista se gestou a partir da crise estrutural pela qual passou o 

sistema capitalista em finais do século XIX. Lênin (1979), no início do século XX, em suas 

interpretações denominou esse estágio de “Imperialismo” e o definiu da seguinte forma: 

 

O imperialismo é o capitalismo chegado a uma fase de desenvolvimento 
onde se afirma a dominação dos monopólios e do capital financeiro, onde a 

exportação dos capitais adquiriu uma importância de primeiro plano, onde 

começou a partilha do mundo entre os trustes internacionais e onde se pôs 

termo à partilha de todo o território do globo, entre as maiores potências 
capitalistas. (LÊNIN, 1979, p. 88).  

 

Lênin (1979) sinalizou para a existência de pelo menos três fases no imperialismo: a 

clássica (1890 a 1940), os anos dourados (1945 a 1970) e o capitalismo contemporâneo (1973 

até os dias atuais), esta última é correspondente àquela que intelectuais marxistas 

contemporâneos, como o geógrafo David Harvey (2013), denomina de “Novo Imperialismo”; 

ou simplesmente “Imperialismo” conforme Netto e Braz (2012). Mas, para além das 

diferentes nomenclaturas, há o consenso entre esses autores de que nesta fase o sistema 

capitalista apresenta novas determinações, especialmente ao adentrar no século XXI, é nessa 
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fase que a acumulação por espoliação se acentua, “em parte como compensação pelos 

problemas crônicos de sobreacumulação que surgiram no âmbito da reprodução expandida” 

(HARVEY, 2013, p. 129), e assume papel principal na lógica capitalista de dominação.  

 

Fusão contraditória entre “a política do Estado e do império” (o 

imperialismo como projeto distintivamente político da parte de atores cujo 

poder se baseia no domínio de um território e numa capacidade de mobilizar 
os recursos naturais e humanos desse território para fins políticos, 

econômicos e militares) e os “processos moleculares de acumulação do 

capital no espaço e no tempo” (o imperialismo como um processo político-

econômico difuso no espaço e no tempo no qual o domínio e o uso do capital 
assumem a primazia). (HARVEY, 2013, p. 31). 

 

A partir da década de 1970, sob a égide do neoliberalismo, se potencializa a principal 

contradição do sistema capitalista, o abismo entre a socialização da produção e a apropriação 

privada, advindas das políticas neocoloniais. 

 

Esbatendo-se no mercado mundial – onde a monopolização rearranja 

inteiramente a divisão internacional capitalista do trabalho, dando curso a 

renovadas políticas neocolonialistas –, o capitalismo monopolista conduz ao 
ápice a contradição elementar entre a socialização da produção e a 

apropriação privada: internacionalizada a produção, grupos de monopólios 

controlam-na por cima de povos e Estados. (NETTO, 1992, p. 20). 

 

Segundo Iamamoto (2014) estamos vivendo “o reino do capital fetiche” no qual a 

esfera produtiva é obscurecida e cria-se o fetiche de que é na esfera financeira que se produz 

capital, por isso “a caracterização da ‘questão social’, em suas manifestações já conhecidas e 

em suas expressões novas, tem de considerar as particularidades histórico-culturais e 

nacionais.” (NETTO, 2001, p. 49). 

 

O fetichismo dos mercados financeiros, que apresenta as finanças como 

potências autônomas diante das sociedades nacionais, esconde o 
funcionamento e a dominação operada pelo capital transnacional e 

investidores financeiros, que atuam mediante o efetivo respaldo dos Estados 

nacionais sob a orientação dos organismos internacionais, porta-vozes do 
grande capital financeiro e das grandes potências internacionais. 

(IAMAMOTO, 2014, p. 109). 

 

O imperialismo apresenta uma relação intrínseca entre reprodução expandida e 

estratégias de espoliação (roubo), e segundo Harvey (2013), a acumulação do capital na sua 

fase imperialista apresenta características consideradas como inerentes, segundo os 

pressupostos marxistas, somente aos processos de acumulação originária, por isso argumenta 
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que “a desvantagem desses pressupostos é que relegam a acumulação baseada na atividade 

predatória e fraudulenta e na violência a uma ‘etapa original’ tida como não mais relevante.” 

(HARVEY, 2013, p. 120). Para os pressupostos marxistas “o modo de produção capitalista se 

afirma à medida que dispensa os processos da acumulação originária e difunde processos 

específicos de exploração e valorização, que conduzem à produção da mais-valia.” 

(GORENDER, 1996, p. 35). 

No entanto o evolver do modo de produção capitalista confirma que as estratégias de 

roubo e de pilhagem dos recursos ativos alheios lhes são características estruturais de 

enfrentamento aos efeitos da sobreacumulação intrinsecamente ligados aos da sua reprodução 

expandida (HARVEY, 2013). Todavia, na sua fase atual, o capital assume nova conformação 

e sua tendência à acumulação por espoliação adquire uma dimensão muito mais devastadora, 

pois “a exploração não se dá segundo a forma clássica, mas na forma da reprodução da 

subjetividade, que é totalmente controlada pelo capital.” (DANTAS; NETO, 2008, p. 72). 

Segundo Harvey (2013) há uma significativa diferença entre a inicial acumulação primitiva e 

a atual acumulação por espoliação, a primeira abriu portas para uma reprodução expandida 

criando a possibilidade de mudanças positivas, e a segunda somente faz destruir um caminho 

já existente.  

A acumulação do capital no novo imperialismo se realiza através da mercadorização 

e privatização da terra; da expulsão violenta da população rural; da conversão de várias 

formas de direitos de propriedade (comum, coletiva, estatal) em direitos exclusivos de 

propriedade privada; da supressão dos direitos dos povos às terras comuns; dos processos 

coloniais, neocoloniais e imperiais de apropriação de ativos, incluindo os recursos naturais; da 

apropriação das formas alternativas de produção e consumo; da mercadorização da força de 

trabalho; da monetização da troca e a taxação, principalmente da terra; do comércio de 

escravos; da usura; da dívida nacional; e do sistema de créditos (Harvey, 2013). Sobre os 

recursos naturais Roy (2001 apud Harvey, 2013, p.133) afirma: 

 

Figuram entre os ativos produtivos os recursos naturais. A terra, as florestas, 

a água e o ar. São esses os ativos confiados ao Estado pelas pessoas a quem 
ele representa [...]. Apossar-se desses ativos e vendê-los como se fossem 

estoques a empresas privadas é um processo de despossessão bárbara numa 

escala sem paralelo na história. 

 

Das estratégias de acumulação e reprodução, acima citadas, adotadas pelo capital, 

evidenciamos a mercadorização e privatização da terra, a conversão de várias formas de 

direitos de propriedade (comum, coletiva, estatal) em direitos exclusivos de propriedade 
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privada; os processos coloniais, neocoloniais e imperiais de apropriação de ativos, incluindo 

os recursos naturais; e a apropriação das formas alternativas de produção e consumo como 

pontos fundamentais que permeiam a temática de acesso e proteção do CTA. 

Segundo Netto e Braz (2012), a estratégia do grande capital é romper com todas as 

barreiras sociopolíticas, para além daquelas relacionadas ao trabalho, “a pretensão do grande 

capital é clara: destruir qualquer trava extra-econômica aos seus movimentos” (NETTO; 

BRAZ, 2012, p. 238), e promover uma desregulamentação universal, por isso que na fase do 

novo imperialismo o processo de globalização se intensifica e vulnerabiliza ainda mais os 

Estados, que se veem pressionados por diversas forças externas e internas, desiguais e 

contraditórias, que objetivam incluir seus interesses nas arenas de decisões.  

 

Sem a intervenção política ativa dos governos Thatcher e Reagan, e também 

do conjunto dos governos que aceitaram não resistir a eles, e sem a 
implementação de políticas de desregulamentação, de privatização e de 

liberalização do comércio, o capital financeiro internacional e os grandes 

grupos multinacionais não teriam podido destruir tão depressa e tão 

radicalmente os entraves e freios à liberdade deles de se expandirem à 
vontade e de explorarem os recursos econômicos, humanos e naturais, onde 

lhes for conveniente. (CHESNAIS, 1996, p. 34, grifos originais). 

 

As investidas para a formação de um mercado mundial globalizado não significa que 

o capital tenha intenções em possibilitar o desenvolvimento dos países do sul e assim, 

eliminar as desigualdades entre eles e os países centrais, ao contrário, é facilitar os 

movimentos de disputas que estão sendo travadas entre os oligopólios pra o controle das 

matérias-primas nos países do sul. A aspiração do sistema capitalista pela acumulação 

ilimitada de capital culmina, inevitavelmente, numa acumulação interminável de poder, e 

dessa forma podemos afirmar que dentro do movimento de monopolização econômica gesta-

se o processo de monopolização político-social, essencial para garantir a hegemonia 

econômica do capital no mundo, mas para atingir tal status outras esferas de poder também 

são acionadas, como o Estado. 

 

O Estado constitui a entidade política, o corpo político, mais capaz de 
orquestrar arranjos institucionais e manipular as forças moleculares de 

acumulação do capital para preservar o padrão de assimetrias nas trocas mais 

vantajoso para os interesses dos capitalistas dominantes que trabalham neste 
âmbito. (HARVEY, 2013, p. 111). 

 

Assim, para que os aspectos econômicos se materializem é necessário que, o Estado 

rearranje a vida social, política e cultural das sociedades capitalistas, a título de exemplo 
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temos: a tendência à transformação do direito numa judicialização e num formalismo jurídico 

processual; a privatização do domínio público; a destruição dos valores comunitários e da 

memória (desistorização); a desterritorialização; a devastação da natureza; e o consumismo 

exacerbado que transforma elementos culturais em mercadoria – consumismo cultural 

(SILVA, 2007). 

 

A transformação em mercadoria de formas culturais, históricas e da 

criatividade intelectual envolve espoliações em larga escala (a indústria da 
música é notória pela apropriação e exploração da cultura e da criatividade 

das comunidades). A corporativização e privatização de bens até agora 

públicos (como as universidades), para não mencionar a onda de 
privatizações (da água e de utilidades públicas de todo gênero) que tem 

varrido o mundo, indicam uma nova onda de “expropriação de terras 

comuns”. (HARVEY, 2013, p. 123). 

 

As ingerências dos Estados nacionais, por sua vez, são determinadas, principalmente, 

pelos tratados e acordos internacionais que funcionam como um suporte jurídico e político 

para a ação dos agentes financeiros no espaço mundial. Tais tratados são elaborados pela 

cúpula dos organismos internacionais, principais representantes das grandes potências 

mundiais, e tem como escopo acelerar o desenvolvimento combinado e desigual e a 

“homogeneização dos circuitos do capital, dos modos de dominação ideológica e dos objetos 

de consumo.” (IAMAMOTO, 2014, p. 111). 

 

Esse processo impulsionado pelos organismos multilaterais captura os 
Estados nacionais e o espaço mundial, atribuindo um caráter cosmopolita à 

produção e consumo de todos os países; e, simultaneamente, radicaliza o 

desenvolvimento desigual e combinado, que estrutura as relações de 
dependência entre nações no cenário internacional. O capital financeiro 

assume o comando do processo de acumulação e, mediante inéditos 

processos sociais, envolve a economia e a sociedade, a política e a cultura, 

vincando profundamente as formas de sociabilidade e o jogo das forças 
sociais. (IAMAMOTO, 2014, p. 107). 

 

Segundo Harvey (2013), uma das principais funções das intervenções do Estado e 

dos organismos internacionais é orquestrar desvalorizações de forma a permitir a acumulação 

por espoliação sem desencadear um colapso geral. Assim, o Estado usa seu poder de instituir 

normas e políticas públicas tanto para facilitar a acumulação como para amenizar os efeitos 

das expressões da questão social advindas do desenvolvimento capitalista. 

 

Uma diabólica aliança entre os poderes do Estado e os aspectos predatórios 
do capital financeiro forma as garras de um “capitalismo de rapina” que tem 



61 

 

tanto de práticas canibais e desvalorizações forçadas quanto tem de alcançar 

o desenvolvimento global harmonioso. (HARVEY, 2013, p. 114). 

 

Harvey (2013) ainda afirma que a qualquer Estado que pretenda se integrar 

ativamente no capitalismo global, são impostas condições que implicam em mudanças no seu 

modo de regulação.  

 

Boa parte do resto do mundo tem sido levada a embarcar política, econômica 

e culturalmente na globalização por meio da americanização. [...] A 
emulação do consumismo, dos modos de vida, das formas culturais e das 

instituições políticas e financeiras norte-americanas tem contribuído 

globalmente para o processo de acumulação interminável do capital. 

(HARVEY, 2013, p. 42). 

 

O poder econômico cada vez mais concentrado proporciona a poucos monopólios 

uma enorme influência política, em nível nacional e internacional, que extrapolando as 

fronteiras nacionais buscam incessantemente o controle dos mercados externos culminando, 

inevitavelmente, na partilha econômica e territorial do mundo. Esse processo vem sendo 

classificado como recolonização ou neocolonização do mundo. Os grandes monopólios 

controlam agora a esfera da produção, da circulação e da reprodução social, mas foi no 

domínio do controle da biodiversidade e do CTA, que o capital apresentou maior expansão 

(NETTO; BRAZ, 2012), “é nesses domínios que o comando do capital se afirma 

impetuosamente, sempre com a direção monopolista assegurando-lhe não só ganhos 

extraordinários [...], mas sobretudo o controle estratégico dos novos recursos necessários à 

produção de ponta.” (NETTO; BRAZ, 2012, p. 235, grifos originais). 

Esse poder político possibilita que as grandes corporações e os organismos 

internacionais, que são seus representantes, tomem decisões que afetam a vida no mundo, sem 

a participação daqueles que são mais afetados por elas, como é o caso dos países periféricos, 

que se tornam cada vez mais dependentes das grandes potências mundiais. Isso evidencia o 

quanto o capital, especialmente na sua fase imperialista, é antidemocrático; sua 

compatibilidade com a democracia política só é possível como resultado da pressão dos 

movimentos contra hegemônicos (NETTO; BRAZ, 2012). 

 

Assim, além dos seus dispositivos próprios, o grande capital vem 

instrumentalizando diretamente a ação desses órgãos [Organismos 
Internacionais Multilaterais] para implementar as estratégias que lhe são 

adequadas. O poder de pressão dessas instituições sobre os Estados 

capitalistas mais débeis é enorme e lhes permite impor desde a orientação 

macroeconômica, frequentemente direcionada aos chamados “ajustes 
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estruturais”, até providências e medidas de menor abrangência. (NETTO; 

BRAZ, 2012, p. 237). 

 

Segundo Gramsci (1992) as relações internacionais são determinadas pelas relações 

fundamentais presentes na estrutura e superestrutura, “cada inovação profunda na estrutura 

modifica organicamente as relações absolutas e relativas no campo internacional, por meio de 

suas expressões técnico-militares.” (GRAMSCI, 1992, p. 44, grifos originais). As inovações 

tecnológicas, expressas pelo poderio técnico e militar, modificam as relações internacionais, 

estabelecendo-se assim, uma relação dialética entre esses dois momentos, o interno e o 

externo, pois “as relações internacionais influenciam as políticas nacionais individuais, 

reagindo ‘ativamente e passivamente’ sobre essas, até chegar ao ponto, por exemplo, de 

condicionar as relações entre partidos políticos que competem para a hegemonia nacional.” 

(CARNEVALI, 2005, p. 36).  

A partir do pensamento gramsciano é possível compreender as relações 

internacionais econômicas e políticas, onde identificamos a hegemonia das grandes potências 

manifestada pelo seu poder coercitivo e pela sua capacidade de transformar seus interesses 

particulares em universais, ou seja, de estabelecer um consenso em torno deles e dessa forma 

legitimar suas ações. Os países centrais possuem autonomia política e econômica, e 

pretendem manter sob seu domínio e direção os demais países economicamente dependentes, 

os mantendo nessa condição de heteronomia através da condução de alianças e acordos 

(CARNEVALI, 2005), mas tal condição é reafirmada também pelas elites político-

econômicas internas, que estabelecem relações de interesses reciprocamente vantajosos que 

permitem-lhes tirar vantagens devido a situação de dependência do Estado ao qual pertence, o 

que as leva “a desenvolver uma efetiva função de antinacionalismo em relação aos respectivos 

países.” (CARNEVALI, 2005, p. 37). Então, a histórica relação de dependência dos países 

periféricos em relação aos países centrais é reiterada constantemente por estes através da 

condução do processo de globalização e do estabelecimento de regimes internacionais, ambos 

fundamentados nos interesses do grande capital, que tem como grande objetivo a 

homogeneização em nível mundial dos processos jurídicos que resguardem suas ações 

monopolistas, “o atual processo de globalização hegemônica causa efeitos demolidores sobre 

a capacidade decisória dos governos estatais, que nem sempre podem efetivar suas garantias 

constitucionais.” (SANTOS, M., 2008, p. 93).  

A heteronomia do Estado brasileiro, por exemplo, foi gestada e instituída já na época 

do Brasil Colônia, a lógica de ocupação territorial e de exploração econômica presente nesse 
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período determinou a formação da sociedade brasileira e deixou legados que são 

predominantes até os dias de hoje. O Brasil foi colonizado no contexto das grandes 

navegações que buscavam a descoberta de novos espaços geográficos para serem explorados 

e novos mercados consumidores para a saída da crise econômica que assolava a Europa 

Ocidental, ou seja, buscou 

 

Atender aos interesses comerciais da metrópole, voltados para o mercado 

externo europeu. [...] Isso significa dizer que o Brasil foi sempre visto pela 
metrópole como um fornecedor de artigos de exportação, na forma de 

matéria-prima, uma vez que o desenvolvimento, mesmo incipiente, das 

manufaturas foi castrado no século XVIII, tanto por medo da concorrência 
que poderia representar para uma economia atrasada e então em decadência 

como a portuguesa, quanto pela possibilidade de autonomia política. 

(SANTOS, J., 2012, p. 55). 

 

Portanto, “a desigualdade econômica entre os países industrializados ricos e os países 

pobres do Terceiro Mundo é o produto de 500 anos de colonialismo e a contínua manutenção 

e criação de mecanismos de extração da riqueza do Terceiro Mundo.” (SHIVA, 2001, p. 33). 

O que nos faz pincelar nessa discussão o histórico da formação da sociedade brasileira se deve 

ao entendimento de que a sua condição atual de heteronomia em relação aos países centrais 

“tem sua gênese na condição de colônia de Portugal por ocasião do período conhecido como 

‘expansão marítima’” (SANTOS, J., 2012, p. 54), e tal relação determina as mediações 

adotadas pelo Estado brasileiro no tocante ao acesso e a proteção do CTA às plantas 

medicinais. 

 

Nesse novo momento do desenvolvimento do capital, a inserção dos países 

“periféricos” na divisão internacional do trabalho carrega as marcas 

históricas persistentes que presidiram sua formação e desenvolvimento, as 
quais se atualizam redimensionadas no presente. Essa novas condições 

históricas metamorfoseiam a questão social inerente ao processo de 

acumulação capitalista, adensando-a de novas determinações e relações 
sociais historicamente produzidas, e impõem o desafio de elucidar o seu 

significado social no presente. (IAMAMOTO, 2014, p. 107, grifos 

originais). 

  

As determinações internacionais relacionadas ao acesso e a proteção do CTA à 

biodiversidade gesta-se num contexto de crise ambiental gerada pelas práticas predatórias do 

modo de produção capitalista. Tal crise gerou, contraditoriamente, uma corrida pelo 

monopólio dos recursos naturais remanescentes no mundo e pelo CTA a eles; assim, desde a 

crise da década de 1970, o mundo vem passando por um processo de recolonização 
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(neocolonização) que retoma práticas tão predatórias quanto as de outrora, como é o caso da 

biopirataria.  

 

A escalada de destruição dos recursos ambientais globais (terra, ar e água) e 

degradações proliferantes de hábitats, que impedem tudo exceto formas 

capital-intensivas de produção agrícola, também resultaram na 
mercadificação por atacado da natureza em todas as suas formas. 

(HARVEY, 2013, p. 123). 

 

A destruição dos recursos naturais causada pelo modo de produção capitalista 

provocou um processo de “revalorização” da natureza, e como a maior parte da 

biodiversidade mundial está concentrada nos países tropicais, que em sua maioria são os 

economicamente periféricos, o alvo do grande capital globalizado em época de novo 

imperialismo é a biodiversidade e sociodiversidade dos mesmos.  

 

Em virtude dos interesses econômicos, do desrespeito à identidade e à 

cultura desses povos e da falta de proteção legal aos seus conhecimentos e 

territórios, a sobrevivência e os propósitos de conservação ficam subjugados 
à exploração de multinacionais, interessadas na riqueza da biodiversidade 

nacional e dos conhecimentos que essas comunidades possuem. (SANTOS, 

M., 2008, p. 76).  

 

O CTA às plantas medicinais, especificamente, tem sido alvo de disputas entre as 

grandes corporações farmacêuticas e de biotecnologia, porque além de representar uma forma 

de poder, tem um alto potencial mercantil para o capital, pois, segundo Silva (2007), o 

conhecimento, de forma geral, possui uma particularidade bastante atrativa ao capital, seu 

caráter desincorporado, ou seja, seus usos podem variar no espaço e no tempo sem perder 

necessariamente sua eficácia. E como a privatização é o elemento chave do capitalismo 

globalizado, o monopólio do conhecimento vem sendo garantido ao capital através do 

estabelecimento de uma “[...] ávida proteção das vantagens tecnológicas por meio de direitos 

de patentes, leis de licenciamento e direitos de propriedade intelectual” (HARVEY, 2013, p. 

85), pois os princípios da propriedade privada e da livre competição, ambas preconizadas pelo 

capitalismo, culminam necessariamente no monopólio.   

 

A patente é um título temporário concedido pelos governos e expedido pelas 
autarquias como o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI

15
 no 

Brasil, [...], cujo objetivo é outorgar o direito exclusivo e exploração e 

                                                
15 O INPI foi criado em 1970 como resposta às pressões internacionais para proteção do direito de propriedade 

particular sobre o conhecimento.   
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monopólio de um produto, dentro dos limites territoriais de cada instituição 

por um determinado período de tempo estabelecido pela lei de propriedade 

industrial. (YANAI, 2012, p. 43). 

 

Dessa forma o direito à propriedade privada foi instituído como um valor universal e 

proclamado como tal na Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das 

Nações Unidas (ONU)
16

, e como na fase do novo imperialismo a lógica do capital se plasma 

em todas as esferas da vida social,  

 

Embora reconhecidos como valores distintivamente norte-americanos, esses 

princípios são apresentados como universais, contendo termos como 
liberdade e democracia, respeito à propriedade privada, ao indivíduo e à lei 

amontoados como um código de conduta para o mundo inteiro. (HARVEY, 

2013, p. 155-156). 

 

O conceito de propriedade se complexificou à medida que o capitalismo se 

desenvolveu, e possibilitou, especialmente após a Revolução Industrial, “a construção de um 

conceito de propriedade já de natureza de bem intangível” (SILVA; PILAU, 2012, p. 145), 

ampliando dessa forma, o conceito de propriedade de um objeto materializado para um 

imaterial, englobando dessa forma, o CTA às plantas medicinais, por isso que no contexto do 

novo imperialismo “a implementação e difusão dos conceitos de defesa da Propriedade 

Intelectual se tornam fundamentais para o modelo político e econômico que se implanta, e que 

a partir do fim dos anos oitenta do século XX se tornam hegemônicos” (SILVA; PILAU, 

2012, p. 144); e, “a simples criação deste conceito novo (propriedade do intangível) 

possibilitou ao capitalismo dirigir o processo de intelectualidade humana a patamares 

mercantilistas, baseado na lucratividade e na produtividade.” (SILVA; PILAU, 2012, p. 145). 

Assim, para entendermos como essas novas categorias de propriedade veem 

reverberando na temática do acesso e da proteção do CTA às plantas medicinais, seguimos 

analisando a relação entre a acumulação por espoliação do capital, no novo imperialismo, e a 

monopolização do CTA às plantas medicinais, apreendendo as forças políticas constitutivas 

dessa relação.  

 

 

                                                
16 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2015.  

  

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf


66 

 

2.2 A apropriação do CTA pelo capital no contexto do novo imperialismo e seus reflexos 

nas lutas sociais 

 

Interligado ao desenvolvimento da fase imperialista do capital operou-se outro 

processo, de caráter científico-técnico, em particular no domínio das ciências naturais, 

estimulado pela intensa industrialização e pelo crescente interesse no controle da natureza que 

culminou na ascensão e na hegemonia da ciência reducionista moderna, cognominada de 

positivismo e que vem sendo gestada desde o século XVI (SHIVA, 2001), “o reducionismo 

foi escolhido como o paradigma preferido para o controle econômico e político da diversidade 

na natureza e na sociedade.” (SHIVA, 2001, p. 52).  

 

A lógica do envolver do capitalismo demanda um conhecimento 

desantropomorfizador da natureza – não é acidente histórico que àquele 
desenvolvimento corresponda a emersão dos padrões de conhecimento 

científico da natureza [...] a lógica do desenvolvimento capitalista implica 

uma atitude manipuladora em face da natureza, que reclama precisamente o 

conjunto de procedimentos próprios à intelecção – a ação (social) exigida 
por aquela lógica demanda a quantificação, a calculabilidade, a 

formalização. (NETTO, 1994, p. 31). 

 

Segundo a tradição marxista a fragmentação das ciências “sempre foi vista como um 

tributo à concepção fragmentadora própria da visão de mundo da burguesia, e não como o 

produto de uma operação científica.” (BORON, 2001, p. 375). A lógica burguesa subjacente 

ao positivismo possibilitou o fortalecimento desse paradigma, que fundamentado num 

individualismo exacerbado, numa pseudo-historicidade subjetivista e abstrata e na razão 

analítica – irracionalismo e agnosticismo –, expressava os interesses e a ideologia daquela 

classe
17

, e “cumpria a função ideológica de “naturalizar” a desigualdade social e a exploração 

do homem pelo homem” (BORON, 2001, p. 376), seguindo-se assim um intenso processo de 

especialização e ideologização da ciência; e o saber verdadeiro limitando-se na mesma 

intensidade a ciências particulares. 

 

                                                
17

 “Na história da filosofia burguesa, é possível discernir – com relativa nitidez – duas etapas principais. A 

primeira, que vai dos pensadores renascentistas a Hegel, caracteriza-se por um movimento progressista, 

ascendente, orientado no sentido da elaboração de uma racionalidade humanista e dialética. A segunda – que se 

segue a uma radical ruptura, ocorrida por volta de 1830-1848 – é assinalada por uma progressiva decadência, 

pelo abandono mais ou menos completo das conquistas do período anterior, algumas definitivas para a 

humanidade, como é o caso das categorias do humanismo, do historicismo e da razão dialética. Essa 

descontinuidade da evolução filosófica corresponde naturalmente à própria descontinuidade objetiva do 

desenvolvimento capitalista.” (COUTINHO, 2010, p. 21). 
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O fator fundamental dessa crescente ideologização não reside, decerto, numa 

direta intencionalidade de classe; embora sirvam à conservação do existente, 

o irracionalismo e o agnosticismo nem sempre são conscientemente 
elaborados a partir dos interesses imediatos da burguesia. Seu caráter 

conservador deve ser buscado na sujeição de ambos aos limites impostos, na 

superfície da realidade, pela divisão capitalista do trabalho e por suas 

consequências sociais e culturais. (COUTINHO, 2010, p. 31). 

  

Ao mesmo tempo em que, no cerne de sua ascensão, a burguesia anunciava a 

elaboração de um saber desantropomorfizador e científico acerca da realidade; o modo de 

produção ao qual estava objetivamente ligada, baseado na exploração, demandava 

deformações ideológicas que obscurecesse determinados processos da vida social, “posições 

ideológicas a serviço da justificação da positividade capitalista.” (COUTINHO, 2010, p. 29).  

 

Ao tornar-se uma classe conservadora, interessada na perpetuação e na 

justificação teórica do existente, a burguesia estreita cada vez mais a 
margem para uma apreensão objetiva e global da realidade; a razão é 

encarada com um ceticismo cada vez maior, ou renegada como esfera do 

conhecimento ou limitada a esferas progressivamente menores ou menos 

significativas da realidade. (COUTINHO, 2010, p. 22). 

 

O advento da burguesia como classe dominante e a consequente consolidação da 

ordem burguesa promoveu a sobreposição do fetichismo sobre o pensamento social (BORON, 

2001; COUTINHO, 2010), a reificação das relações sociais (NETTO, 1994; COUTINHO, 

2010) e a burocratização da práxis (COUTINHO, 2010). Processos estes que intensificaram 

com o evolver do sistema capitalista. 

 

Todas as relações sociais entre os homens aparecem sob a forma de relações 

entre coisas, sob a aparência de realidades “naturais” estranhas e 
independentes de sua ação. Os produtos da atividade do homem social, desde 

a esfera da economia àquela da cultura, revelam-se aos indivíduos como algo 

inteiramente alheio à sua essência; opera-se uma cisão entre a essência (a 
práxis criadora) e a existência (a vida social) dos homens. Essa vida social 

converte-se num objeto “coisificado”, inumano, que não pode mais 

comportar nenhuma subjetividade autêntica; essa subjetividade, por sua vez, 

desligada de suas objetivações concretas, nas quais e por meio das quais se 
constitui e ganha conteúdo, transforma-se igualmente num fetiche vazio. 

Essa fetichização simultânea do sujeito e do objeto, paralela à ruptura dos 

laços imediatos entre indivíduo e comunidade, é a mais evidente 
consequência social da divisão capitalista do trabalho em sua fase madura. 

(COUTINHO, 2010, p. 37). 

  

Gramsci (1987) já afirmara que a ciência é uma ideologia situada na esfera da 

superestrutura que a serviço de uma classe fundamental, economicamente dominante, 
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manifesta seus interesses. Essa classe, na luta por hegemonia, coage, subjuga e desqualifica 

qualquer outro conhecimento que não coadune com sua lógica; e apoiada na legitimação 

social que sua hegemonia lhe proporciona, ela explora e submete à sua lógica qualquer outro 

conhecimento que de alguma forma lhe traga contribuições. O que possibilitou e possibilita a 

hegemonia da ciência ocidental reducionista em todo o mundo é a ideologia cultural e 

econômica a qual está vinculada, a ideologia burguesa, e assim, “tendo a mercantilização 

como objetivo, o reducionismo tornou-se o critério da validade científica. Formas de saber e 

sistemas de conhecimento não-reducionistas e ecológicos foram desvalorizados e 

marginalizados” (SHIVA, 2001, p. 47), o que justifica a dominação de todos sistemas de 

conhecimento pela ciência citécnico-científica.  

A ciência reducionista “serve necessariamente aos interesses da agricultura capital-

intensiva e mesmo em condições socioeconômicas favoráveis não pode contribuir para 

projetos favoráveis à justiça social” (SHIVA, 2001, p. 17), o seu gestar, teve como advento a 

lucratividade, a produtividade e o controle da natureza. A associação da ciência reducionista 

ao capital, e consequentemente, sua aplicabilidade ao comércio, provocou e provoca, segundo 

Shiva (2001), uma violência em quatro aspectos: 1. Contra as formas não capitalistas de 

produção e seus agentes; 2. Contra os saberes não reducionistas; 3. Contra os portadores dos 

saberes não reducionistas; e 4. Contra a biodiversidade. Portanto, com o advento da revolução 

industrial e científica a ciência reducionista se estabelece como hegemônica e “em nome do 

‘conhecimento científico’ bem estabelecido, o conhecimento tradicional é não apenas 

desvalorizado, mas também explorado, suprimido, distorcido.” (SHIVA, 2001, p. 17).  

O conhecimento científico-técnico buscou o controle absoluto da capacidade de 

regeneração da natureza através do seu poderio tecnológico, todavia o seu modelo de 

desenvolvimento e de intervenção exploratório da natureza, além de ter demonstrado que 

nenhuma tecnologia humana é capaz de substituir de forma absoluta a capacidade 

regenerativa da natureza, provocou uma grande crise ambiental que assola mais veemente o 

mundo contemporâneo. O que nos leva a questionar enfaticamente a conivência do 

conhecimento reducionista com o capital, a sua finalidade mercadológica e sua serventia não 

social.  

As contribuições e inovações tecnológicas dadas por esse conhecimento 

possibilitaram tanto o desenvolvimento do sistema capitalista quanto a exploração e a 

dominação da natureza em níveis até antão inalcançáveis, mas que, todavia, trouxeram 

consequências irremediáveis. A lógica do modo de produção capitalista de exploração, sem o 

mínimo respeito ao tempo de regeneração dos recursos naturais foi a grande causa da crise 
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ecológica. Diante de um ambiente debilitado e poluído, o capital foi à busca de novos espaços 

para serem explorados até seu último sopro, que são segundo Shiva (2001, p. 69), “o espaço 

interior dos corpos das mulheres, plantas e animais”, e, que para tanto, conta com a tecnologia 

da engenharia genética. 

 A catástrofe ambiental que paulatinamente vem se agravando, notadamente a partir 

da 2ª Revolução Industrial, ocasionada pela lógica capitalista de aplicação social do 

conhecimento científico, fez com que o grande capital buscasse se apropriar tanto da 

biodiversidade remanescente quanto da sociodiversidade a ela associada. Dentre esses ativos 

ressaltamos o potencial mercadológico das plantas medicinais e do CTA às mesmas, que se 

tornaram alvo das grandes corporações farmacêuticas e de biotecnologia desde então, tendo 

em vista que o conhecimento tradicional de plantas medicinais diminui significativamente o 

tempo e os recursos gastos com pesquisa, desenvolvimento e inovação, “daí vêm novas 

formas de investimento, por meio de acordos de cooperação em torno de ativos imateriais 

(Pesquisa & Desenvolvimento – P&D).” (BEHRING, 2008, p. 43, grifos originais). A 

produção de medicamentos oriundos de plantas é significativamente mais barata que a 

produção de medicamentos sintéticos, em geral o medicamento sintético leva de 7 a 20 anos 

para chegar até o consumidor (YANAI, 2012). 

Desde a década de 1960 tem havido uma crescente valorização de produtos naturais 

por parte da sociedade, que se inicia com o movimento de contracultura hippie e desde então 

vem ganhando força. Nessa perspectiva surge na Europa e Estados Unidos dos anos 1980 um 

movimento conhecido como onda verde (green wave), fortemente determinado por um recorte 

de classe, pois possui majoritariamente como adeptos indivíduos com níveis educacionais e 

renda acima da média, que passaram a priorizar o consumo de produtos saudáveis e naturais, 

principalmente os  medicamentos derivados de plantas medicinais, “este cenário tem levado 

tendo muitas empresas a buscar novos produtos e processos, ampliando seus portfólios a fim 

de atender as exigências desse mercado em ascensão” (YANAI, 2012, p. 29). Até finais do 

século XX, aqui no Brasil, os estudos das plantas medicinais eram insipientes “sem dados 

científicos que comprovassem a sua eficácia e a qualidade dos processos e produtos, assim 

como, o aspecto toxicológico no homem.” (YANAI, 2012, p. 31).  

O relatório elaborado em 2000 pela Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia constatou que houve aumento significativo no mercado internacional, da demanda 

por produtos derivados de plantas, e avaliaram que os principais fatores que contribuíram para 

a formação desse cenário foram: o reconhecimento científico dos benefícios terapêuticos das 

plantas medicinais e sua ampla divulgação; a mudança de perspectiva sobre saúde e bem-
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estar; e a busca por produtos naturais, ou seja, há uma relação direta entre as necessidades 

sociais e o desenvolvimento dos setores econômicos e industriais (YANAI, 2012). 

 

O faturamento do mercado farmacêutico mundial em 2008, foi de 773 

bilhões de dólares, destes, aproximadamente 44% dos medicamentos eram 

oriundos de moléculas extraídas de produtos naturais ou estruturas químicas 
derivadas (25% de plantas, 14% de microrganismos e 5% de animais), 

correspondendo a cerca de 340 bilhões de dólares. (YANAI, 2012, p. 30). 

 

A maioria dos medicamentos fitoterápicos, medicamentos de base natural, resultantes 

da manipulação em laboratório de princípios ativos extraídos de plantas medicinais, são 

resultados de pesquisas desenvolvidas a partir do conhecimento tradicional. 

 

Dos 120 princípios ativos atualmente isolados de plantas superiores, e 

largamente utilizados na medicina moderna, 75% têm utilidades que foram 
identificadas pelos sistemas tradicionais. Menos de doze são sintetizados por 

modificações químicas simples; o resto é extraído diretamente de plantas e 

depois purificado. Diz-se que o uso de conhecimento tradicional aumenta a 
eficiência de reconhecer as propriedades medicinais de plantas em mais de 

400%. (SHIVA, 2001, p. 101). 

 

Assim, a corrida pela apropriação dos recursos naturais remanescentes no mundo, 

agudizou ainda mais a relação de heteronomia historicamente estabelecida entre os países 

periféricos e os centrais, estes detentores de poder econômico e tecnológico e, portanto, 

político; e aqueles detentores de grande parte da biodiversidade e sociodiversidade mundial, 

como é o caso do Estado brasileiro, reafirmando a sua condição histórica de país exportador 

de recursos naturais. Tal condição é revitalizada constantemente ao longo do desenvolvimento 

do sistema capitalista através das mais diversas facetas, para que assim, os países centrais 

continuem gerando suas riquezas. 

 

O Brasil é o país de maior biodiversidade do planeta que, associada a uma 

rica diversidade étnica e cultural que detém um valioso conhecimento 

tradicional associado ao de plantas medicinais, tem o potencial necessário 
para desenvolvimento de pesquisas com resultados em tecnologias e 

terapêuticas apropriadas. (BRASIL, 2007a, p. 9). 

 

Mas esse movimento de campear e pilhar os recursos naturais pelo mundo afora não 

se iniciou agora, ele acontece desde o século XV quando da realização das grandes 

navegações pelos povos europeus na busca de novos territórios e mercados com 

potencialidade para serem explorados, assim, da mesma forma que as terras e os povos foram 
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colonizados, também o foram seus recursos naturais. Todavia, as concepções acerca da 

natureza e os objetivos para com ela foram se transformando a partir do último quartel do 

século XIX, com o advento da revolução científica e da 2ª Revolução Industrial. Em nome da 

produtividade e do lucro a capacidade de regeneração dos recursos naturais foi substituída por 

tecnologias que transformaram a biodiversidade em um objeto manipulável, “de sistema vivo 

auto-organizador passou a mera matéria-prima para a exploração humana, necessitando de 

administração e controle” (SHIVA, 2001, p. 130), a partir de então, esse movimento é 

retomado, em outro contexto político-social e econômico, como estratégia para superação da 

crise dos anos 1970, que apesar de apresentar as mesmas características, se manifesta 

revestido de outras facetas e determinações. 

 

A mesma lógica é agora utilizada para tomar a biodiversidade dos 

proprietários e inovadores originais, definindo suas sementes, plantas 
medicinais e conhecimento médico como parte da natureza, como não-

ciência, e tratando as ferramentas da engenharia genética como o padrão de 

“melhoramento”. A definição do cristianismo como única religião, e de 

todas as outras crenças e cosmologias como primitivas, encontra seu paralelo 
na definição da ciência ocidental mercantilizada como única ciência, e todos 

os outros sistemas de conhecimento como primitivos. (SHIVA, 2001, p. 27). 

 

O contexto ao qual nos referimos é a fase da mundialização do capital, localizada no 

estágio monopolista do capitalismo, quando se asseverou ainda mais as desigualdades sociais 

entre os países centrais e periféricos. Neste contexto, os primeiros, detentores de capital e de 

tecnologias, tiveram a possibilidade de obter mais ganhos ao explorarem ainda mais as 

potencialidades naturais dos países periféricos, que em sua grande maioria, concentram nos 

seus territórios grande parte dos recursos naturais que ainda restam no mundo.  

 

O movimento da mundialização é excludente. Com exceção de uns poucos 
“novos países industrializados”, que haviam ultrapassado, antes de 1980, um 

patamar de desenvolvimento industrial que lhes permite introduzir mudanças 

na produtividade do trabalho e se manterem competitivos, está em curso um 
nítido movimento tendente à marginalização dos países em 

desenvolvimento. (CHESNAIS, 1996, p. 33). 

 

Nessa fase o capital busca romper com os limites do tempo e do espaço baseado na 

ideologia de que o mundo, incluindo os recursos naturais e os conhecimentos tradicionais 

associados a eles, pertence a todos, possibilitando dessa forma que os países centrais 

explorem esses ativos em qualquer canto do mundo sem restrições políticas. O acesso ao CTA 
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representa assim, “o nó górdio da disputa mais inflamada no contexto do atual 

desenvolvimento científico e tecnológico.” (MOREIRA, 2006, p. 78). 

A biopirataria que se instaura a partir de finais do século XX nada mais é que o 

prosseguimento das práticas coloniais de exploração, só que agora com novas determinações, 

de forma que podemos categorizá-la como uma prática de essência neocolonial que tem como 

objetivo a exploração dos recursos naturais dos países em periféricos para fins comerciais, 

reafirmando a condição desses países na geopolítica econômica mundial. Tal prática se 

expressa pela expropriação da etnobiodiversidade e fere a soberania nacional porque 

proporciona, principalmente, o enriquecimento de empresas estrangeiras, é uma prática ilícita, 

mas que contraditoriamente vem sendo legalizada por via das patentes; “além de ameaçar as 

condições de reprodução social e física das chamadas ‘populações tradicionais’, expropria 

seus conhecimentos e saberes, inviabilizando sua reprodução cultural e desestruturando 

fatores de identidade étnica.” (ALMEIDA, 2008, p. 18). 
 

 

Observa-se que os massacres não aconteceram apenas no período da 
colonização, eles continuaram e continuam até os dias atuais, com a perda de 

suas terras, de sua biodiversidade, do patenteamento de seus conhecimentos 

tradicionais para as empresas multinacionais. (SANTOS, M., 2008, p. 74). 

 

Segundo Harvey (2013, p. 123) “a biopirataria campeia e a pilhagem do estoque 

mundial de recursos genéticos caminha muito bem em benefício de umas poucas grandes 

companhias farmacêuticas.”. A biopirataria é uma das faces do colonialismo contemporâneo e 

segundo Valério (2010), é uma prática não regulamentada por lei, o seu enfrentamento é 

respaldado na CDB este documento define a biodiversidade como um recurso local e não um 

patrimônio comum da humanidade conferindo assim soberania aos Estados consignatários no 

tocante a aplicabilidade de leis que atendam as necessidades de acesso e proteção do CTA a 

sua biodiversidade.  

 
A biopirataria é o prosseguimento das históricas lutas e explorações do 

Brasil colônia que continuam por meio da usurpação das riquezas biológicas 

nativas. Antes eram patrocinadas por Portugal e Espanha, que na atualidade 
foram substituídos por empresas multinacionais que buscam o lucro fácil à 

custa dos conhecimentos tradicionais. (SANTOS, M., 2008, p. 128). 

 

Segundo M. Santos (2008) o termo biopirataria foi cunhado pela primeira vez em 

1993 pela organização não governamental (ong) Fundação Internacional para o Progresso 

Rural (Rafi), atualmente denominada ETC-Group, para fazer alusão aos crescentes casos de 
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patenteamento dos recursos biológicos e dos conhecimentos tradicionais por empresas 

multinacionais e instituições de pesquisa sem que as comunidades tradicionais provedoras 

daqueles conhecimentos tivessem, minimamente, direito à participação nos lucros. É um 

conceito que apesar de ser socialmente aceito e bastante veiculado em estudos científicos, não 

tem definição jurídica, mas há um entendimento consensual na esfera do Direito de que se 

trata de uma  

 

Atividade que envolve o acesso aos recursos genéticos de um determinado 

país ou aos conhecimentos tradicionais associados a tais recursos genéticos 
(ou a ambos) em desacordo com os princípios estabelecidos na Convenção 

sobre a Diversidade Biológica (CDB), a saber: a soberania dos Estados sobre 

seus recursos genéticos e a necessidade de consentimento prévio 

fundamentado dos países de origem dos recursos genéticos para as 
atividades de acesso, bem como a repartição justa e eqüitativa dos benefícios 

derivados de sua utilização. (SANTILLI, 2004, p. 346).  

 

Vandana Shiva (2001) faz uma analogia interessante entre as práticas exploratórias 

do século XV e a prática da biopirataria que se inicia no século XIX, ambas colocadas 

ideologicamente pelos países centrais como necessárias ao desenvolvimento dos países 

periféricos: 

 

No coração da “descoberta” de Colombo estava o tratamento da pirataria 

como um direito natural do colonizador, necessário para a salvação do 

colonizado. No coração do tratado do GATT [atualmente denominada de 
OMC] e suas leis de patentes está o tratamento da biopirataria como um 

direito natural das grandes empresas ocidentais, necessário para o 

desenvolvimento das comunidades do Terceiro Mundo. (SHIVA, 2001, p. 
27). 

 

A igreja católica, detentora do poder no século XV, cedia cartas de privilégios e 

patentes aos reis e rainhas, os tornando donos das terras ainda não conhecidas do mundo, 

transformando assim, “atos de pirataria em vontade divina.” (SHIVA, 2001, p. 23). Tais cartas 

de privilégio e patentes tinham como princípios, “o princípio da ‘ocupação efetiva’ pelos 

príncipes cristãos, a ‘vacância’ das terras a que se referiam, e o ‘dever’ de incorporar os 

‘selvagens’.” (SHIVA, 2001, p. 24). Portanto, “a Bula Papal (Bula de Doação), a carta de 

Colombo e as patentes concedidas pelos monarcas europeus estabeleceram os fundamentos 

jurídicos e morais da colonização e do extermínio de povos não-europeus.” (SHIVA, 2001, p. 

24). 
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Quinhentos anos depois de Colombo uma versão secular do mesmo projeto 

de colonização está em andamento por meio das patentes e dos direitos de 

propriedade intelectual (DPI). A Bula Papal foi substituída pelo Acordo 
Geral Sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade, 

GATT). O princípio da ocupação efetiva pelos príncipes cristãos foi 

substituído pela ocupação efetiva por empresas transnacionais, apoiadas 

pelos governantes contemporâneos. A vacância das terras foi substituída pela 
vacância de formas de vida e espécies, modificadas pelas novas 

biotecnologias. O dever de incorporar selvagens ao cristianismo foi 

substituído pelo dever de incorporar economias locais e nacionais ao 
mercado global, e incorporar os sistemas não-ocidentais de conhecimento ao 

reducionismo da ciência e da tecnologia mercantilizadas do mundo 

ocidental. (SHIVA, 2001, p. 24). 

 

Essa mesma analogia foi feita por Harvey (2013) quando o mesmo chamou a atenção 

para as semelhanças entre as estratégias adotadas pelo capital na sua acumulação primitiva 

(pirataria) e as estratégias adotadas no processo de acumulação atual (biopirataria), ambas 

caracterizadas pelo “roubo” legalmente permitido e justificado no discurso do 

desenvolvimento e do progresso. Em seu processo de acumulação atual, o capital lança mão 

de dispositivos legais, a exemplo das patentes e dos direitos de propriedade intelectual, que 

legitimam a prática da biopirataria. Harvey (2013) e Shiva (2001) corroboram com a tese de 

que “a criação da propriedade por meio da pirataria da riqueza alheia permanece a mesma de 

500 anos atrás.” (SHIVA, 2001, p. 24). A Lei do Cercamento
18

, imposta às terras 

comunitárias na Inglaterra no século XVI, no período feudal, é um exemplo disso, 

confirmando a essência do sistema capitalista que se firmava, fundamentada no roubo e na 

injustiça social. No sistema capitalista somente o indivíduo portador de capital é merecedor de 

usufruir o direito natural de propriedade, o que inclui a posse dos recursos naturais. 

 

O capital é, dessa forma, definido como uma fonte de liberdade que, ao 

mesmo tempo, nega a liberdade à terra, às florestas, aos rios e à 

biodiversidade, que o capital reivindica como seus, e a outros seres humanos 
cujos direitos se baseiam no seu trabalho. A devolução da propriedade 

privada ao povo é vista como expropriação da liberdade dos detentores do 

capital. Assim, camponeses e povos tribais que exigem de volta os seus 
direitos e acesso a recursos são considerados ladrões. (SHIVA, 2001, p. 25). 

 

Nessa direção o grande capital vem aperfeiçoando estratégias, principalmente no 

aspecto jurídico, que legitimem suas tentativas de se apropriar do CTA às plantas medicinais e 

torná-lo seu monopólio, criando a “possibilidade do mercado mais uma vez ser utilizado para 

                                                
18

 “A forma parlamentar do roubo é a das Bills for Inclosures of Commons (leis para o cercamento da terra 

comunal), em outras palavras, decretos pelos quais os senhores fundiários fazem presente a si mesmos da terra 

do povo, como propriedade privada decretos de expropriação do povo” (MARX, 1996, p. 348-349, grifos 

originais). 
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desarticular formas tradicionais, que não se coadunam com as experiências do mercado, 

movido na direção da homogeneização das relações.” (DANTAS; NETO, 2008, p. 75). Nessa 

arena de enfrentamento existem de um lado as grandes corporações da área farmacêutica e de 

biotecnologia; e de outro as comunidades tradicionais locais detentoras do CTA. 

 

As indústrias de material de cosméticos e farmacêuticos que têm interesse 
direto vêm utilizando diferentes artifícios e estratégias no sentido de lograr 

êxito nas suas ações de acesso ao conhecimento tradicional associado à 

biodiversidade. Tem-se observado que os investimentos das indústrias 
dirigem-se numa tentativa de compor um estoque de recursos, em outras 

palavras, em um estoque de conhecimentos tradicionais, os quais poderão ser 

dispostos em outro momento. Medidas como essa, de estoque de recursos, 

têm sido frequentemente acionadas pelo capital, enquanto estratégias de 
investimento. Pelo visto, a questão é tratada como se fosse negócio. 

(DANTAS; NETO, 2008, p. 61). 

 

O capital vem criando regimes e acordos de jurisprudência mundial que pautam o 

acesso e a proteção do CTA à biodiversidade, e a aplicabilidade dos mesmos ganham respaldo 

nos Estados-nações e no Direito moderno burguês. Tais regimes e acordos são impostos pelos 

organismos internacionais aos Estados objetivando uma homogeneização jurídica que 

transponha qualquer barreira jurídica nacional e que beneficie os interesses do grande capital, 

neste caso, as grandes corporações farmacêuticas e de biotecnologia.  

Esse processo é encabeçado pelos organismos internacionais, mais especificamente o 

FMI, a OMC e o Banco Mundial (BIRD), que “através da OMPI pretende estabelecer seu 

controle sobre todas as espécies vegetais do planeta, independente das legislações nacionais e 

dos direitos consuetudinários.” (ALMEIDA, 2008, p. 17). A OMPI surgiu durante a 

Convenção de Estocolmo, de 14 de junho de 1967, com fins de proteger a propriedade 

intelectual, “sendo ela sujeito de direito internacional, goza de capacidade jurídica para 

concluir acordos bilaterais ou multilaterais, envolvendo os Estados-membros, para assegurar 

direitos e obrigações, valendo-se, para tanto, das prerrogativas específicas a seus objetos e 

funções” (BARROS, 2007, p. 79); e atualmente é composta por 171 Estados-membros. 

As legislações da OMPI e da OMC são bastante harmônicas no sentido de tornarem 

qualquer coisa, que tenha valor comercial, em um bem passível de ser patenteável. E como a 

propriedade intelectual foi transformada numa questão comercial, justifica-se a intervenção da 

OMC nesta questão, inserindo assim outra perspectiva de proteção aos direitos de propriedade 
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intelectual (Barros, 2007). A inserção da OMC nas questões de propriedade intelectual se deu 

no período das negociações da Rodada do Uruguai (1986-1994)
19

. 

 

A OMPI, desde seu surgimento, tem o papel de harmonizar legislações no 

âmbito internacional, sugerindo, aos países em desenvolvimento, a recepção 

de leis referentes à propriedade intelectual, seja através de tratados ou 
convenções, seja emprestando e, mesmo, impondo certas aculturações 

jurídicas. Importa lembrar que, em certos aspectos, tais tratados e 

convenções não atendem aos interesses socioeconômicos desses países. 
(BARROS, 2007, p. 84). 

 

Os organismos internacionais, os maiores disseminadores da ideologia dominante, 

apresentam a globalização como sinônimo de progresso e agem através do consenso e da 

coerção. 

  

A extensão indiscriminada e ideológica do termo [globalização], tem como 

resultado ocultar o fato de que uma das características essenciais da 

mundialização é justamente integrar, como componente central, um duplo 
movimento de polarização pondo fim a uma tendência secular, que ia no 

sentido da integração e da convergência. A polarização é, em primeiro lugar, 

interna a cada país. [...]. Em segundo lugar, há uma polarização 
internacional, aprofundando brutalmente a distância entre os países situados 

no âmago do oligopólio mundial e os países da periferia. (CHESNAIS, 1996, 

p. 37). 

 

Sob o discurso de unificação mundial do campo econômico através da livre 

circulação de capital, do livre comércio e exportação, tanto se mascara o real objetivo, que é 

monopolizar os recursos vegetais e o CTA; quanto transformar, através da criação de um 

consenso, o interesse privado das nações imperialistas em interesse coletivo. As políticas 

adotadas por esses organismos são de inspiração neoliberal e correspondem às aspirações do 

novo imperialismo norte-americano.  

 

As negociações sobre a proteção, a preservação e a promoção dos 
conhecimentos tradicionais significaram uma alteração importante na própria 

lógica do regime internacional de propriedade intelectual, pois ultrapassaram 

o campo dos monopólios comerciais e dos fluxos financeiros ao alçarem 
como temáticas privilegiadas as condições particulares daqueles que se 

                                                
19

 “Em 1º de janeiro de 1995, a Rodada Uruguai criou, em Montevidéu, a Organização Mundial do Comércio 

(OMC), sob a chancela da Organização das Nações Unidas (ONU), e que substituiu o Acordo Geral sobre 

Comércio e Tarifas (Gatt, em inglês). Na ocasião foram assinados diversos acordos estabelecendo diretrizes e 

regras para o ordenamento do comércio mundial, a competição justa e um cenário menos distorcido por práticas 

de barreiras unilaterais.” Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/internacional/organizacao-mundial-do-

comercio-omc/rodada-uruguai. 

http://www.agricultura.gov.br/internacional/organizacao-mundial-do-comercio-omc/rodada-uruguai
http://www.agricultura.gov.br/internacional/organizacao-mundial-do-comercio-omc/rodada-uruguai
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encontram à margem dos processos de globalização e uniformização e que, 

por isso mesmo, demandam maiores cuidados. (KARAM, 2008, p. 19). 

 

Com a homogeneização proposta pela globalização, o capital pretende a hegemonia 

do seu sistema social, econômico, politico e cultural em detrimento dos demais sistemas que 

começam a se desintegrar, mas “os processos de homogeneização do desenvolvimento não 

eliminam totalmente as diferenças. As diferenças persistem – não no contexto interativo da 

pluralidade mas no contexto fragmentário da homogeneização” (SHIVA, 2001, p. 137), e 

ainda, 

 

As marcas da diversidade tornam-se fraturas; a diversidade passa a ser então 
a justificativa da violência e da guerra [...]. à medida que os sistemas locais e 

nacionais de governo tornam-se inoperantes sob o impacto da globalização, 

as elites locais tentam agarrar-se ao poder manipulando os sentimentos 

étnicos e religiosos que surgem como reação. (SHIVA, 2001, p. 129). 

 

A globalização rompe com a estrutura pluralista da sociedade e com sua liberdade, 

pois ela não pretende a integração das mais diversas culturas, mas a hegemonia mundial de 

uma cultura, “tem por objetivo principal a desestruturação e o enfraquecimento dos Estados e, 

em consequência, o enfraquecimento das identidades locais seus conhecimentos tradicionais. 

É representada pela hegemonia dos países dominantes, de sua cultura e de seu capital.” 

(SANTOS, M., 2008, p. 85). O fenômeno da globalização acontece desde o período da 

colonização e suas consequências são sempre as mesmas “cada vez que a ordem global tentou 

eliminar diversidade e impor homogeneidade, a desordem e a desintegração foram 

fomentadas, não removidas” (SHIVA, 2001, p. 130), e culminou no racismo ambiental e na 

intolerância. Quanto mais a vida social e cultural é mediada pela globalização – através dos 

diversos aparelhos privados de hegemonia – a possibilidade de apropriação indevida dos 

conhecimentos tradicionais e de imposição de uma cultura unificada hegemônica são cada vez 

mais reais.  

A mundialização do capital não envolve somente questões econômicas, mas político-

sociais e culturais, o grande conflito do século XXI, portanto, é a realização da manutenção 

das identidades locais e dos recursos naturais num contexto de mundialização do capital, 

quando se intensifica cada vez mais o processo de globalização e “o ‘desrespeito’ às 

diferenças existentes entre os distintos sujeitos e grupos sociais, materializado numa política 

de universalização vem provocando um aprofundamento dos problemas.” (NETO, 2007, p. 

29). A globalização hegemônica pretende a homogeneização das culturas sob a hegemonia da 
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cultura americana e “a desvalorização do conhecimento local, a negação dos direitos locais e, 

simultaneamente, a criação dos direitos monopolistas de uso da diversidade biológica pela 

alegação da novidade, [...]” (SHIVA, 2001, p. 94). Para Margarita Flórez Alonso (2005 apud 

SANTOS, M., 2008, p. 117), 

 

A globalização hegemônica, no intuito de integrar esses povos à sociedade 
nacional, tem colocado os mesmos como sujeitos individuais de direitos, 

desconhecendo a histórica luta desses povos para serem reconhecidos como 

sociedades coletivas, diferentes, valorizando seus conhecimentos, sua cultura 
e sua identidade. 

 

Nesse contexto, é a ênfase no regime internacional dos DPI, de proteção ao 

conhecimento científico-técnico, que tem predominado nas mesas de negociações da OMC e 

da OMPI acerca do acesso e da proteção do CTA, esse regime é conduzido principalmente 

por interesses comerciais e está fundamentado na noção de direito de propriedade (KARAM, 

2008). A apropriação do conhecimento segundo os DPI perpassa pelo direito moral e 

patrimonial, “assim o capital (financiador) poderia apropriar-se do conhecimento e de sua 

geração de riquezas (patrimonial), enquanto o criador teria o direito ao reconhecimento 

(moral) sobre a descoberta.” (SILVA; PILAU, 2012, p. 146). O acordo TRIPS é uma 

materialização disso, ele trata dos DPI relacionados ao comércio, e tem como lógica de acesso 

e proteção, o contrato de repartição de benefícios e a criação de patentes, respectivamente, e 

esse acordo está sendo adaptado para o conhecimento tradicional. 

 

O TRIPS contribuiu com a política de repressão adotada pelos Estados 

Unidos contra os países que não protegessem adequadamente a propriedade 

intelectual, de acordo com seus interesses, já que se iniciava um período de 
maior investimento nos setores de tecnologia e cultura. (SANTOS, M., 2008, 

p. 109). 

 

 Os organismos internacionais têm concentrado esforços na tentativa de “reinvenção 

do conceito de propriedade intelectual capaz de torná-lo aplicável a conhecimentos e 

expressões culturais tradicionais.” (KARAM, 2008, p. 16). A lógica do patenteamento possui 

um forte recorte político e econômico, transforma o conhecimento tradicional em mercadoria 

e ainda o monopoliza.  

 

[...] os DPI são a prescrição para a monocultura do conhecimento. Esses 

instrumentos são usados para universalizar o regime de patentes norte-

americano por todo o mundo, o que inevitavelmente levaria a um 

empobrecimento intelectual e cultural, ao sufocar outras maneiras de saber, 
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outros objetivos para a criação do conhecimento e outros modos de 

compartilhá-lo. (SHIVA, 2001, p. 31). 

 

As patentes são respaldadas pela ciência reducionista e os DPI associam criatividade 

e conhecimento, todavia se o conhecimento científico pode ser aproximado a um processo de 

criação, o mesmo não pode ser inferido sobre o conhecimento tradicional. O conhecimento 

científico é fruto de um processo criativo individual e, portanto, é propriedade de um 

indivíduo; nesse contexto é passível de ser patenteado, principalmente se tiver fins lucrativos. 

O conhecimento tradicional por sua vez não pode ser classificado como um processo 

criativo/inovador conduzido por um indivíduo, passível de ser manipulado/controlado, mas 

como uma dentre tantas formas de expressão da criatividade humana, produzido em contextos 

específicos e que, portanto, possui características próprias. O conhecimento tradicional sobre 

plantas medicinais, por exemplo, não possui data de criação, é produzido e reproduzido ao 

longo de gerações, de forma predominantemente oral, empírica e coletiva; as propriedades 

medicinais de determinada planta não são inventadas pelo homem ou por uma comunidade 

local, são descobertas empiricamente por eles, no seu dia-a-dia, em resposta às suas 

necessidades mais concretas. As comunidades tradicionais são a fonte do CTA às plantas 

medicinais e não seus inventores, as propriedades medicinais já existem nas plantas, elas não 

criadas por nenhum indivíduo, nesse sentido a noção de criação não se aplica ao CTA. 

 

As indústrias farmacêuticas, cosméticas e de alimentos, dentre outras, 

contrabandeiam os conhecimentos dos povos nativos, acrescentam alguma 

modificação na composição genética das plantas e intitulam de descoberta 
científica a manipulação de recursos nativos, ou sabedoria primitiva, 

angariando, após patenteamento, grandes lucros. (Direitos..., 20--, NP). 

 

O conhecimento tradicional desde sempre foi produzido em sintonia com o tempo da 

natureza, e exatamente por isso, o capital agora busca nele, novas formas de se apoderar dos 

recursos naturais, transformando assim, um saber de caráter social e de produção coletiva, em 

matéria-prima passível de ser apropriado, manipulado e transformado em algo que os DPI 

categorizam como inovações.  

 

Os conhecimentos tradicionais, inclusive os considerados folclóricos, são 

fatores de uma cultura específica que não são passíveis de patenteamento por 

grandes laboratórios, porquanto se trata de conhecimentos centenários e/ou 
imemoriais que não podem ser regulados por patentes ou a elas reduzidos. 

(ALMEIDA, 2008, p. 18).  
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Dessa forma, os DPI trazem como pressuposto o reconhecimento de somente um tipo 

de conhecimento, o produzido pela ciência reducionista, ao qual eles se aplicam; os demais 

são classificados como não-ciência, como conhecimentos primitivos e que enquanto tal 

carecem de aperfeiçoamento técnico, científico. Corroboramos com Shiva (2001, p. 29) 

quando a mesma afirma que “a ciência é uma expressão da criatividade humana, tanto a 

individual como a coletiva. Uma vez que a criatividade tem diversas expressões, considero a 

ciência como uma iniciativa pluralista que engloba diferentes ‘maneiras de conhecer’”, ou 

seja, não existe somente uma forma de fazer ciência e de produzir conhecimento. 

A ideologia disseminada pelos organismos internacionais é a de que os DPI tem 

papel fundamental na divulgação dos conhecimentos, que um conhecimento não registrado 

por via de patentes se perde, se desvaloriza e não gera capital. Esse é o “modo de pensar” 

social do qual necessita o capital para conseguir legitimar sua acumulação pela espoliação dos 

recursos naturais e do CTA; processos concretos de ocultamento, fetichização e reificação das 

relações sociais necessários à continuidade do sistema capitalista como afirmaram Iamamoto 

e Carvalho (2006). Pretende-se com isso criar uma esfera ideológica favorável que obscureça 

o real objetivo que é a monopolização do conhecimento tradicional; é necessário que a 

sociedade e, principalmente, as comunidades tradicionais, pensem que os DPI valorizam e 

protegem seus conhecimentos, e estimulam a produção intelectual pela possibilidade de 

obtenção de lucros. 

 

A falácia de que as pessoas são criativas apenas quando obtêm lucro e 

podem garanti-los pela proteção dos DPI é central na ideologia desta 
instituição. Isso nega a criatividade científica daqueles que não são 

estimulados pela busca do lucro. Nega a criatividade das sociedades 

tradicionais e da comunidade científica moderna, onde a livre troca de idéias 

é a própria condição de criatividade, não sua antítese. (SHIVA, 2001, p. 35). 

 

A grande contradição das patentes é que por pretender o monopólio e o bloqueio de 

outras empresas no mercado ela acaba enfraquecendo a criatividade social por reprimir a livre 

troca resultando num possível fim da comunicação, pois o intercâmbio enriquece qualquer 

conhecimento, “os DPI são um mecanismo eficiente de colher os produtos da criatividade 

social. Eles são um mecanismo ineficiente para criar e alimentar a árvore do conhecimento.” 

(SHIVA, 2001, p. 38). O deslocamento do conhecimento enquanto uma necessidade social 

para um potencial lucrativo acarreta na exclusão de diversas áreas do conhecimento, e ainda, 

“a globalização dos sistemas de patentes e dos DPI é uma expansão do paradigma econômico 
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que tem causado a deterioração ecológica e contribuído para a extinção das espécies.” 

(SHIVA, 2001, p. 105).  

A hegemonia do regime dos DPI suscitou questionamentos que hoje se tornaram 

temáticas centrais no debate acerca do acesso e da proteção do CTA, são eles: a problemática 

do controle do acesso à biodiversidade e do CTA; a apropriação indevida da biodiversidade e 

do CTA por intermédio dos DPI, ou seja, das patentes; a construção de um regime 

internacional que seja capaz de realizar o compartilhamento justo dos benefícios com as 

comunidades; e a criação de um sistema sui generis. 

 

De um lado [existe] a posição norte-americana, secundada pela Suíça e 
refletida na OMC, que pretende que os grandes laboratórios de biotecnologia 

patenteiem todas as espécies e fórmulas que possam ser usadas na 

transformação industrial destas espécies nativas. De outro lado tem-se, além 
de nações relutantes, a posição resoluta das cooperativas agroextrativistas, 

das associações artesanais, dos movimentos sociais, das organizações 

ambientalistas e dos pajés de que os conhecimentos tradicionais, inclusive os 
considerados folclóricos, são fatores de uma cultura específica que não são 

passíveis de patenteamento por grandes laboratórios, porquanto se trata de 

conhecimentos centenários e/ou imemoriais que não podem ser regulados 

por patentes ou a elas reduzidos. (ALMEIDA, 2008, p. 17-18). 

 

Para Karam (2008), não há garantia de que o regime dos DPI são ferramentas 

eficazes na proteção dos conhecimentos tradicionais, devido a essência coletiva e intangível 

desses últimos. Shiva (2001) afirma que para a proteção efetiva do conhecimento tradicional é 

necessário a criação de um modelo sui generis que se baseia no conceito de “biodemocracia”, 

que reconhece a validade de qualquer conhecimento e que tenha como princípio o direito 

intelectual coletivo; pois, o que está sendo proposto pelo acordo TRIPS baseia-se no 

“bioimperialismo” que reconhece apenas como passível de proteção o conhecimento 

produzido pelas corporações ocidentais. A proteção sui generis do conhecimento tradicional 

perpassa, portanto, por 

 

Uma contínua disponibilidade e acesso a ele por parte das gerações futura, 

nas suas práticas diárias agrícolas e de cuidados com a saúde. Se a 
organização econômica que emerge baseada nas patentes destrói os estilos 

de vida e sistemas econômicos nativos, o conhecimento nativo não esta 

sendo protegido como herança viva. Se reconhecemos que o sistema 
econômico dominante está nas origens da crise econômica porque ignorou o 

valor ecológico dos recursos naturais, a expansão desse mesmo sistema não 

ira proteger nem o conhecimento nem a biodiversidade nativas. (SHIVA, 

2001, p. 104). 
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Shiva (2001) ainda alerta para a tendência de associação entre os conhecimentos 

locais e os globalmente dominantes, pois inevitavelmente, haverá a hegemonia destes últimos, 

“os direitos de propriedade intelectual direcionam as pesquisas científicas e o 

desenvolvimento das tecnologias, no sentido daquelas mais rentáveis sob o ponto de vista 

econômico, em detrimento de outras que poderiam ser mais interessantes sob o ponto de vista 

ecológico.” (BERTOGNA; CIBIM, 2006, p. 129). Tendo em vista que o paradigma 

reducionista praticado por séculos causou uma grande crise ecológica, o que se esperaria era a 

adoção de conhecimentos e práticas que respeitassem o tempo de regeneração da natureza 

mas contraditoriamente o que acontece é a reafirmação dos valores positivistas, reducionismo 

e mecanicismo, através do incentivo a bioprospecção. 

 

É importante analisar a bioprospecção no contexto do comércio de 

mercadorias patenteadas nos setores agrícola e de saúde. As mesmas 
corporações que prospectam tendo em vista a comercialização da 

biodiversidade também destroem economias baseadas em valores e sistemas 

de conhecimento alternativos, com o intuito de expandir seus mercados de 

sementes, biopesticidas e produtos farmacêuticos. (SHIVA, 2001, p. 100). 

 

A noção de bioprospecção institui, portanto, o terreno ideológico necessário para a 

semeadura das seguintes ideias: a de que somente após a aplicação de tecnologia o 

conhecimento tradicional adquire valor, o que justifica sua apropriação pelas grandes 

corporações de biotecnologia; a de substituição do valor social, de uso, pelo valor comercial, 

que gera capital; e a de que a bioprospecção estimula o desenvolvimento científico e 

tecnológico dos países periféricos e possibilita seu desenvolvimento econômico; “a 

fragilidade do poder teórico e explicativo do reducionismo é compensada pelo seu poder 

ideológico assim como também pelo respaldo econômico e político que lhe é concedido.” 

(SHIVA, 2001, p. 53).  

Conferir valor a uma coisa é transformá-la em um bem, valor e preço possuem 

significados diferentes, preço é uma característica do valor, um modo de representá-lo 

(BARROS, 2007). O direito de propriedade intelectual adquire valor a partir do momento em 

que é funcional para o mercado, mas o bem intangível é difícil de ser mensurado, “a coisa 

constitui-se um bem quando lhe é atribuído um valor, espécie de medida indicadora dos níveis 

de raridade e necessidade de algo para alguém.” (BARROS, 2007, p. 44). 

Segundo Barros (2007) a posse de um bem significa a possibilidade de usufruir dele, 

de várias formas, e a propriedade é uma dessas circunstâncias; “a propriedade implica a 

segurança que proporciona o domínio e a posse, o usufruto.” (BARROS, 2007, p. 44). Um 
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bem imaterial não possibilita que se constitua sobre ele um direito de propriedade, portanto, a 

necessidade de se criar novas categorias no Direito para tratar dos direitos imateriais é 

urgente. Nesse sentido complementa Barros (2007, p. 45) que “além dos objetos em sua 

materialidade, são bens, por exemplo, as ideias que os originam.”. Assim, temos os bens 

materiais e os imateriais. 

 

Hoje, o bem imaterial incorpora-se, necessariamente, à vida econômica. 

Uma vez que os ativos econômicos possuem um lugar pujante, é essencial 
mensurar seus valores adequadamente, mediante critérios rigorosos e claros. 

A propriedade intelectual das empresas, em termos mundiais, representa 

perto de 30% desses ativos. É mais do que evidente que o bem imaterial não 
pode ser considerado como economicamente irreal ou indevido. (BARROS, 

2007, p. 52). 

 

Assim, o maior desafio dos Estados assediados pelas grandes corporações, como o 

Brasil, é conjugar o uso justo e sustentável da sua biodiversidade e do CTA com as vantagens 

econômicas dessa utilização, pois, há uma dificuldade em se traçar limites para a 

bioprospecção, no sentido de salvaguardar o CTA. A ideologia do capital reifica o CTA 

agregando-lhe valor comercial através de aplicação de tecnologias, “a engenharia genética e 

as patentes da vida são a expressão final da mercantilização da ciência e da natureza à qual 

deram início as revoluções científica e industrial.” (SHIVA, 2001, p. 46). Na essência do 

fenômeno da bioprospecção está a anulação do valor de uso desses conhecimentos nas 

comunidades locais e o consequente ocultamento desses sujeitos coletivos; e o fomento do 

valor mercantil e a promoção do conceito de “inovação” e “invenção” das grandes 

corporações, como faces de uma mesma moeda. 

 

A metáfora da bioprospecção esconde, dessa maneira, o uso anterior, o 

conhecimento e os direitos associados à biodiversidade. Sistemas 
econômicos alternativos desaparecem e o prospector ocidental é projetado 

como a única fonte para os usos médicos e agrícolas da biodiversidade. Uma 

vez eliminadas as alternativas, os monopólios na forma de DPI parecem 
naturais. (SHIVA, 2001, p. 99). 

 

Os países centrais fomentam os DPI e os países periféricos, baseados no modelo de 

desenvolvimento dos países centrais, entendem que para transformar suas realidades 

socioeconômicas é necessário acompanhar o desenvolvimento científico, tecnológico e 

econômico e, além disso, fortalecer os DPI em suas legislações nacionais. Esse é o “modo de 

pensar” de que necessita o capital para legitimar sua lógica de proteção privada. Assim, uma 
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nova conformação internacional se configura baseada na tecnologia e na propriedade 

intelectual:  

 

Uma parte da população mundial (15%) passa a ser responsável por quase 

todas as inovações tecnológicas; outro grupo, faz parte daqueles capazes de 

adaptar e adotar essas tecnologias para produção e consumo; e um terceiro 
grupo, que corresponde a aproximadamente um terço da população mundial, 

encontra-se totalmente excluída e marginalizada, não sendo capaz de inovar 

e adotar tecnologias de outros países. (YANAI, 2012, p. 39). 

 

O processo de imposição dos interesses dos países centrais aos países do sul tem 

como aliado o Direito, o poder econômico gozado por aqueles países conferem aos mesmos 

um poder político que lhes permitem realizar mudanças sociais através de reformas jurídicas, 

e assim, “impor aos mais fracos as regras de conduta que permitem reproduzir, em nível 

normativo, processos de dominação social.” (BARROS, 2007, p. 83).  

 

A liberação do comércio internacional e o fenômeno da globalização fizeram 

com que o campo do direito da propriedade intelectual se estendesse a novos 
domínios, o que resultou no reconhecimento da importância dos regramentos 

para resolver as contendas na área e a aparição de um novo ator, que é a 

Organização Mundial do Comércio (OMC). (BARROS, 2007, p. 81). 

 

A percepção da inculcação de interesses econômicos específicos no processo de 

acesso e proteção do conhecimento tradicional levou ambientalistas, movimentos sociais, 

pesquisadores e comunidades tradicionais a publicizarem as consequências negativas da 

mercantilização e monopolização da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais 

associados para as comunidades tradicionais, eles perceberam que “o fato de haver 

dispositivos relacionados aos grupos sociais não implica numa proteção ampla, mas sim na 

‘proteção jurídica’ do que possa ter utilidade ou valor mercantil. O mundo jurídico é 

articulado no sentido de ‘enquadrar as ‘novas’ situações à sua forma, independentemente dos 

significados que as situações possam ter em relação aos próprios sujeitos.” (DANTAS; 

NETO, 2008, p. 61). Perceberam ainda, que “quando se pede às comunidades nativas que 

vedam seu conhecimento às corporações, está se pedindo que vendam seu direito inato de 

continuar a praticar suas tradições no futuro e suprir suas necessidades com conhecimentos e 

recursos próprios.” (SHIVA, 2001, p. 100). Assim, no pós-73, quando a acumulação por 

espoliação se torna imperativa no desenvolvimento capitalista surgem movimentos “na luta 

contra os direitos de propriedade intelectual aplicados a seres vivos, incluindo as sementes, e 
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contra a biopirataria, a apropriação livre e gratuita, legalmente sancionada, de sementes e 

conhecimentos tradicionais para a exploração comercial.” (SHIVA, 2001, p. 13).  

Esses movimentos de resistência são diferentes dos movimentos de esquerda de 

outrora, são anticapitalistas, mas não necessariamente socialistas ou comunistas. Segundo 

Harvey (2013), surgiu assim um novo tipo de política da resistência, a dos povos da periferia, 

resultante mais da insatisfação gerada pelo desenvolvimento desigual capitalista do que pela 

vontade de tomada do poder. A contradição central do MPC, entre capital e trabalho, se 

expressa das mais diversas formas na vida cotidiana e isso se deve à “tendência à polarização 

estrutural e a diversidade e heterogeneidade na dinâmica social” (MONTAÑO; 

DURIGUETTO, 2011, p. 117, grifos originais), na perspectiva marxista, as lutas sociais são 

expressões das lutas de classes que apresentam diferenças na gênese, nos níveis de 

maturidade, nos aspectos organizativos e entre seus objetivos, são dessa forma: 

 

Como derivações, manifestações, desdobramentos específicos das “lutas de 
classes”, e delas constitutivas, na medida em que as questões específicas em 

torno das quais se organizam e lutam são entendidas como manifestações 

variadas da central “questão social” (fundada na contradição capital-
trabalho). (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 118, grifos originais). 

 

Esse horizonte analítico considera que a pontualidade e o imediatismo das distintas 

lutas sociais não as tornam antagônicas às lutas de classes, pelo contrário, as conquistas 

pontuais são constitutivas do processo de superação da ordem burguesa, “articular o curto e o 

longo prazos, os objetivos alcançáveis ‘agora’ com as finalidades de maior alcance, tona-se 

imprescindível.” (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 119). Por isso Harvey (2004), alerta 

para a necessidade de diálogo entre os movimentos sociais gerados contra a acumulação por 

espoliação e os movimentos de oposição ao sistema capitalista, o problema é que parte 

daqueles não é progressista. As clivagens sociais geram diferentes movimentos sociais que 

acabam dividindo os movimentos de oposição, mas a reconciliação não é difícil, mas para 

tanto é necessário “ir além do amorfo conceito de multidão sem cair na armadilha do ‘ minha 

comunidade, meu local ou meu grupo social acima de tudo’. Tem-se principalmente de 

cultivar assiduamente a conectividade entre lutas no interior da reprodução expandida e contra 

a acumulação por espoliação” (HARVEY, 2013, p. 145), ou seja, iniciar um movimento 

centrífugo no sentido das particularidades paralelo a um movimento centrípeto rumo a uma 

ação universalista que combata as bases do modo de produção capitalista.  
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Segue-se pois que as lutas no plano da reprodução expandida (que recebeu 

tanta ênfase da esquerda tradicional) têm de ser vistas em relação dialética 

com os combates à acumulação por espoliação, que constitui o foco 
primordial dos movimentos sociais que se abrigam no âmbito dos 

movimentos antiglobalização e pela globalização alternativa. (HARVEY, 

2013, p. 144). 

 

Esses movimentos contra-hegemônicos têm sido o principal foco de resistência que 

exerce pressão no âmbito da sociedade política exigindo a criação de mecanismos de proteção 

ao CTA. Essas ações, denominadas de atividades cosmopolitas
20

, são definidas como 

“práticas e discursos de resistência, por meio de movimentos contra-hegemônicos, que podem 

ser por meio das redes de movimentos e associações indígenas, ecológicas ou de formas de 

desenvolvimento alternativo.” (SANTOS, M., 2008, p. 92). 

Aqui no Brasil surgem movimentos desse caráter em meados da década de 1980 a 

partir da articulação política entre movimentos sociais e ambientalistas inseridos no processo 

histórico de redemocratização do Brasil, que se inicia com o fim do regime autocrático militar 

e se consolida com a promulgação da Constituição Federal Brasileira (CFB) em 1988, 

denominado de socioambientalismo. De caráter socioambiental e político, o movimento 

socioambiental brasileiro traz como principal pressuposto a ideia de que a formulação e a 

implementação de políticas públicas ambientais devem ter como condição sine qua non o 

envolvimento das comunidades locais detentoras do CTA (SANTOS, M., 2008).  

Portanto, o processo brasileiro de abertura política possibilitou, a partir da década de 

1980, a participação dos movimentos sociais, ambientalistas, indígenas e das organizações 

não governamentais (ong’s) que neste âmbito traziam como bandeira de luta a resistência a 

uma das piores consequências da globalização, o fim da diversidade biológica e cultural. A 

pressão política imposta por estes sujeitos coletivos culminou no reconhecimento jurídico das 

comunidades tradicionais enquanto sujeitos coletivos portadores de direitos e na garantia 

desses direitos por via da CFB/1988. Pela constituição os direitos coletivos são direitos 

inalienáveis, imprescritíveis, inembargáveis e intransferíveis, no entanto eles não existem 

efetivamente.  

Essa problemática ganha visibilidade internacional, finalmente, nos anos 1990 com a 

participação do Brasil e dos demais países periféricos, nos espaços de discussões da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – popularmente 

conhecida como ECO-92 –, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1992, 

                                                
20

 O cosmopolitismo segundo M. Santos (2008, p. 92), “representa uma globalização contra-hegemônica, ou 

seja, constitui-se pelas lutas que tornam possível a distribuição democrática da riqueza, garantindo direitos de 

cidadania, tanto individuais quanto coletivos, aplicados transnacionalmente.”. 
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quando foi produzido um documento internacional para tratar do acesso e da proteção dos 

recursos naturais e do conhecimento tradicional, a CDB. 

Trata-se assim, de um fenômeno recente que, infelizmente, ainda carece de 

regulamentações, mas que, todavia, carrega consigo o mérito do movimento 

socioambientalista que construiu espaços de debates e deliberações, autônomos e 

independentes das reuniões internacionais e publicizaram e inseriram a problemática do 

acesso e proteção do CTA no seio da sociedade política, “a gênese da proteção e da promoção 

dos conhecimentos tradicionais foi formulada e promovida por estas organizações 

independentes, tornando o envolvimento governamental, num primeiro momento, bastante 

inexpressivo.” (KARAM, 2008, p. 15).  

Uma das críticas trazidas pelo movimento socioambientalista é em relação ao sistema 

de repartição de benefícios previsto na CDB, pois se na própria convenção já existe uma 

premissa de que essa repartição pode ser efetivada através de um contrato, e que nesse 

contrato existe a possibilidade de se dispor sobre a propriedade de um recurso genético, então 

esse sistema de repartição de benefícios não é apropriado, pois é mais um mecanismo de 

legitimação da apropriação privada, através de instrumentos da propriedade intelectual, dos 

recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados. Então, segundo essa crítica, o 

problema do sistema de repartição de benefícios está no seu aspecto permissivo de declaração 

de propriedade intelectual sobre recursos genéticos e, portanto, sobre o CTA.  

Nesse sentido esses movimentos entendem que um sistema justo de repartição de 

benefícios somente conseguirá cumprir o objetivo da Convenção, o de reduzir as 

desigualdades sociais entre países do norte e do sul, através da repartição de benefícios 

econômicos e da transferência de tecnologias, de forma livre para que as comunidades 

tradicionais pudessem acessá-las. Propõem, portanto, a democratização da tecnologia.  

O movimento indígena foi vanguardista no que tange às denúncias de práticas de 

biopirataria dos conhecimentos tradicionais associado à biodiversidade, mas esse movimento 

também trouxe como pauta o controle da bioprospecção e a criação de um regime sui generis 

para o acesso e a proteção do conhecimento tradicional no Brasil, para tanto contou com o 

apoio de outros movimentos sociais, de pesquisadores e pesquisadoras e de ong’s de 

reconhecimento internacional, suas denúncias e reivindicações foram publicizadas, em nível 

nacional e internacional. Durante a 3ª Conferência das Partes da CDB, realizada em Buenos 

Aires, no ano de 1996, as lideranças indígenas criaram o Fórum Internacional Indígena Sobre 

Biodiversidade para tratar especificamente das mazelas da convenção. Ao longo da sua 
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atuação o fórum passou a ser um órgão reconhecido oficialmente pela própria Conferência 

como um espaço de voz do movimento indígena. 

 

O povo indígena tem reconhecido os seus direitos individuais, civis, porém 

busca o reconhecimento da cultura de seu povo, de seus conhecimentos 

tradicionais, um reconhecimento coletivo, de acordo com as suas relações 
internas, de seus costumes, sem com isso perder suas características e 

identidade coletiva. (SANTOS, M., 2008, p. 92). 

 

As críticas que esse Fórum faz são: a primeira de que a ênfase dada nas discussões da 

CDB é a mercadológica, que transforma a biodiversidade e o CTA em mercadoria; a segunda 

é de que é impossível discutir o acesso e a proteção dos recursos genéticos sem discutir a 

salvaguarda dos conhecimentos tradicionais associados a eles; a terceira é de que a discussão 

acerca da proteção dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados 

necessariamente perpassa pela questão da territorialidade que engloba o direito à terra e o 

usufruto dos recursos nela existentes. Ou seja, o movimento indígena vem pressionando no 

sentido de ampliar a perspectiva da discussão acerca proteção do CTA, que não se limita em 

coibir a sua apropriação privada, mas de garantir as mínimas condições necessárias de 

perpetuação desses povos e consequentemente dos seus conhecimentos. 

O movimento indígena vem constantemente reiterando nesses espaços de disputa a 

garantia dos seus direitos constitucionais e o cumprimento das normas internacionais sobre os 

direitos dos povos indígenas. Reivindicam também o regime de proteção do CTA tenha como 

ponto de partida os seus próprios sistemas de organização social, e, portanto, deve ser: 

 

Um sistema alternativo, sistema sui generis, distinto dos regimes de proteção 
dos direitos de propriedade intelectual e que entre outros aspectos 

contemple: [...] o reconhecimento da propriedade coletiva dos 

conhecimentos tradicionais como imprescritíveis e impenhoráveis e dos 
recursos como bens de interesse público; com direito aos povos e 

comunidades indígenas locais negarem o acesso aos conhecimentos 

tradicionais e aos recursos genéticos existentes em seus territórios; [...] a 
inclusão do princípio do consentimento prévio informado e uma clara 

disposição a respeito da participação dos povos indígenas na distribuição 

equitativas de benefícios resultantes da utilização destes recursos e 

conhecimentos; permitir a continuidade da livre troca entre povos indígenas 
dos seus recursos e conhecimentos tradicionais. (CARTA..., 2008, p. 44). 

 

Assim, os movimentos de resistência vêm acompanhando as discussões em nível 

internacional e tentando ocupar os espaços de decisão, mas os países centrais e as 

organizações internacionais somente demonstraram interesse em discutir “democraticamente” 
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tal problemática no adentrar do século XXI, até então o tema da salvaguarda da 

biodiversidade e sociobiodiversidade era negligenciada por eles que, interessados pelos 

recursos genéticos e pelo CTA, faziam vista grossa às denúncias feitas pelos movimentos 

sociais dos países periféricos. Desde a década de 1980 organismos como a OMC – na época 

denominado de GATT – e a OMPI veem discutindo acerca da elaboração de um regime 

internacional de proteção igual ao regime dos DPI que possibilite a apropriação privada e a 

monopolização desses ativos.  

Nos anos de 2001, 2002 e 2004 o movimento indígena brasileiro participou de 

encontros ampliados onde pajés, lideranças indígenas, pesquisadoras e pesquisadores, 

movimentos sociais e representantes do Estado para discutir a problemática do acesso e da 

proteção do conhecimento tradicional e o regulamento dos seus direitos intelectuais coletivos 

sobre o CTA à biodiversidade.  

Os três eventos produziram, ao final, documentos que foram encaminhados aos 

organismos internacionais (OMPI, OMC e CDB) e aos órgãos brasileiros como o Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 

(CGen) responsáveis pelas discussões e deliberações acerca dessa temática. Tais documentos 

ficaram conhecidos como “Carta de São Luís do Maranhão”, “I Carta de Manaus” e “II Carta 

de Manaus”, respectivamente. 

O conteúdo dos três documentos é bastante semelhante, não trazem denúncias 

apenas, mas também reivindicações de direitos e recomendações acerca de como deve ser 

acessado e protegido seus conhecimentos. Os documentos expõem as problemáticas da 

exploração industrial dos recursos naturais amazônicos e dos conhecimentos tradicionais 

associados e dos riscos reais de biopirataria e bioprospecção; da necessidade urgente de 

criação de dispositivos jurídicos que regulamentem o acesso, promova uma proteção efetiva e 

estabeleça sanções para casos de violação dos seus direitos. Reconhecem e reiteram a 

importância dos seus conhecimentos para a preservação da biodiversidade e para avanços na 

área da saúde, portanto, se autodeclaram como sujeitos essenciais nos espaços 

governamentais, nacionais e internacionais, que discutem e deliberam acerca do acesso e da 

proteção do conhecimento tradicional e asseveram que o seu  

 

Conhecimento é coletivo e não uma mercadoria que pode comercializar 
como qualquer objeto no mercado. Nossos conhecimentos da biodiversidade 

não se separam de nossas identidades, leis, instituições, sistemas de valores e 

da nossa visão cosmológica como povos indígenas. (CARTA..., 2008, p. 41). 
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Nesse mesmo documento o movimento exige que o conhecimento tradicional tenha 

tratamento equitativo ao conhecimento científico, para tanto, exigem a criação de uma política 

de ciência e tecnologia específica para os conhecimentos tradicionais que considere suas 

especificidades, tendo em vista que se trata de conhecimentos produzidos e reproduzidos 

diversamente aos conhecimentos científicos, em contextos socioculturais e econômicos 

específicos. Sugere assim, a criação do Instituto Indígena Brasileiro de Propriedade 

Intelectual e recomenda que a ideia de criação de um banco de dados e registros sobre os 

conhecimentos tradicionais seja amplamente discutida com as comunidades tradicionais e que 

sua consolidação esteja condicionada ao aval das mesmas. Como estratégia de autodefesa o 

Instituto Indígena Brasileiro de Propriedade Intelectual passou a registrar o conhecimento dos 

pajés, mas infelizmente, iniciativas dessa natureza aqui no Brasil ainda são pouco frequentes. 

O movimento se posiciona contra qualquer mecanismo de patenteamento que utilize 

o conhecimento tradicional, pois, “essas sabedorias não são de domínio público, mas são 

conhecimentos culturais ciências coletivas, protegidas pelos nossos direitos originários. A 

apropriação para benefício individual e comercial é uma usurpação desses direitos e o Estado 

deve garantir sua proteção legal” (II CARTA..., 2008, p. 52); e solicita que os Estados criem 

mais espaços democráticos onde todas as partes interessadas possam discutir os melhores 

mecanismos de acesso e proteção. Tendo consciência do valor estratégico dos seus 

conhecimentos para o capital, exigem a criação de uma lei de combate à biopirataria e que o 

Estado exerça maior controle sobre a bioprospecção. Fazem sérias críticas à CDB, pois 

interpretam que a mesma privilegiou os aspectos econômicos em detrimento da própria 

biodiversidade; e que claramente objetiva os interesses dos países centrais, do capital e das 

grandes corporações farmacêuticas e de biotecnologia. 

Proclamam o enfrentamento às tentativas de monopolização dos seus conhecimentos 

tradicionais associados à biodiversidade, por via das patentes e dos DPI, encabeçado pelos 

laboratórios de biotecnologia e indústrias farmacêuticas, pois o conhecimento tradicional “não 

pode ser assim expropriado, não pode ser subdividido e retalhado entre laboratórios, 

desagregando os domínios de saberes em que são socialmente produzidos.” (ALMEIDA, 

2008, p. 19). Enfim, reivindica respeito por suas práticas e seus saberes, o direito de vetar 

qualquer pesquisa que acesse seus conhecimentos, o direito de decidir sobre como seus 

conhecimentos devem ser acessados e protegidos e o reconhecimento institucional do seu 

conhecimento, de forma equitativa ao tratamento dado pelo Estado ao conhecimento 

científico, pois “reivindicar o direito intelectual é uma forma de luta, é uma forma de 

contrapor conhecimentos, tomando-se essencial para as alternativas de desenvolvimento 
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autônomo, posto que podem viabilizar a auto-sustentabilidade.” (ALMEIDA, 2008, p. 15). 

Nesse contexto exigem a criação de um regime sui generis que possa, 

 

Evitar a concessão de patentes sobre conhecimentos tradicionais para 

pessoas que não sejam parte das comunidades que os desenvolveram, 

constrangendo, assim, os efeitos negativos provenientes do monopólio sobre 
produtos que antes eram gratuitos; e evitar a utilização de conhecimentos 

tradicionais sem o consentimento das comunidades que os originaram e sem 

o compartilhamento dos benefícios com essas comunidades. (KARAM, 
2008, p. 16-17). 

 

Em 2002, o México criou o Grupo dos Países Megadiversos Afins, formado por 

países periféricos, hoje com dezessete membros, são eles: Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, 

Equador, Venezuela, México, Costa Rica, Quênia, África do Sul, China, Índia, Indonésia, 

Filipinas, Madagascar, Congo e Malásia. O Grupo adotou uma declaração própria e passou a 

atuar de forma coordenada nas reuniões internacionais, falando com uma só voz na CDB, 

principalmente nas discussões sobre repartição de benefícios. Em 2003, nas duas reuniões da 

CDB, os países megadiversos e o Grupo Africano pressionaram para que se recomendasse à 

Conferência das Partes (COP), órgão de decisão e de implementação da CDB, que realiza 

reuniões a cada dois anos, e é composto por todos os Estados-parte e organizações de 

integração econômica que ratificaram a CDB (CLEMENTINO; FERREIRA, 2010), o início 

das negociações para a elaboração de um regime internacional de repartição de benefícios. 

Para esses dois Grupos, o regime internacional era questão urgente, já que era preciso criar 

um instrumento que velasse pelos direitos dos países de origem e das comunidades detentoras 

dos conhecimentos tradicionais. Tal regime deve ser complementar às leis nacionais, 

existentes ou não, capaz de determinar que a lei do país de origem seja cumprida pelo país 

usuário, ou seja, que funcione como instrumento que conecte essas relações, que estabeleça o 

respeito recíproco das leis dos países de origem. Os países centrais, no entanto, chegaram a 

manifestar a opinião de que não havia necessidade de discutir ou criar um regime 

internacional. 

Na VII COP, que ocorreu na Malásia, em 2004, os esforços dos países megadiversos 

culminou num dos poucos pontos consensuais entre todas as delegações, a necessidade de 

inclusão dos conhecimentos tradicionais no escopo do regime internacional que, em 

Johanesburgo, se restringia apenas aos recursos genéticos. Essa inclusão atendeu a demanda 

dos países megadiversos, que entendiam que o regime internacional seria insuficiente se não 
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contemplasse também a proteção dos conhecimentos tradicionais e dos direitos das 

comunidades detentoras.  

A delegação brasileira estava composta por representantes de Governo e de 

sociedade civil. Além dos Ministérios, estavam presentes o Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), além de representantes da sociedade civil e 

dos povos indígenas.  

Um dos elementos propostos como forma de controle do acesso aos recursos 

genéticos e ao CTA foi a criação de um certificado internacional de origem/fonte/procedência 

dos recursos genéticos e do CTA. O certificado comprovaria que o recurso foi acessado de 

forma correta e em respeito à legislação nacional do país e, quando necessário, com o 

consentimento prévio
21

 fundamentado de povo indígena, comunidade local, ou quilombola. 

Nessa arena de embates surgiram propostas ao enfrentamento da biopirataria sob 

quatro vertentes: a permissão de patentes dos conhecimentos tradicionais desde que haja a 

partilha dos lucros oriundos com as comunidades tradicionais; o pagamento de royalties a 

esses povos; a impossibilidade de venda ou negociação do conhecimento tradicional; a 

impossibilidade de solução. 

As pressões dos movimentos sociais ressoaram de tal forma na esfera do Direito que 

este foi impelido a reconhecer as comunidades tradicionais como portadoras de direitos e a 

forjar novas categorias que as representassem, nesse contexto, foi instituída a categoria 

jurídica “sujeitos coletivos portadores de direitos” que historicamente não possuía 

representação nas relações jurídicas. Todavia convém ressaltar que o Direito sempre foi 

“‘universal’, ‘abstrato’ e, portanto, a-histórico” (NETO, 2007, p. 34) e atualmente “tem 

reivindicado uma ‘homogeneidade universal’, compromissada com um ‘projeto global de 

sociedade’.” (NETO, 2007, p. 34). Segundo Dantas e Neto (2008, p. 66), “a própria discussão 

em torno do reconhecimento jurídico das comunidades enfatizado como uma vitória 

importante dos movimentos sociais, deve ser tomada com certa cautela, pois o seu 

reconhecimento está condicionado à utilidades que os grupos sociais possam ter ao capital”, 

porque de fato o que se verifica é um hiato entre o universo jurídico e as reais necessidades 

dessas comunidades, ocasionado pelos “problemas de tentar integrar esses ‘novos’ fenômenos 

sociais às velhas categorias jurídicas.” (DANTAS; NETO, 2008, p. 63).  

 

                                                
21

 “Consentimento formal, previamente concedido por povo indígena ou comunidade tradicional segundo os seus 

usos, costumes e tradições ou protocolos comunitários.” (BRASIL, 2014). 
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A transformação dos grupos sociais em “sujeito de direito” e a 

transformação do conhecimento tradicional associado à biodiversidade em 

bem (coisa) passível de ser apropriado por meio de um “contrato de 
repartição de benefícios” trouxeram uma série de consequências à vida dos 

grupos sociais, que vão sendo percebidas no desenrolar do processo de 

apropriação do CTA à biodiversidade pelo capital. (DANTAS; NETO, 2008, 

p. 64). 

 

A noção de “sujeito de direito” é uma das categorias centrais do Direito moderno 

burguês. O Direito burguês pós-revolucionário se estabelece no contexto da formação do 

Estado Liberal e se fundamenta no “princípio da autonomia da vontade, que se fez 

acompanhar por uma concepção de propriedade entendida de um modo quase que absoluto” 

(CÂMARA, 2005, p. 255) e sua principal função na sociedade capitalista moderna é garantir 

os direitos civis, de propriedade e de liberdade contratual, em detrimento dos políticos e 

sociais, tendo em vista que aqueles é que são essenciais à afirmação do modo de produção 

capitalista.  

A liberdade contratual é um interesse da classe dominante, hegemônica e se 

fundamenta na sua ideologia de liberdade individual e de autonomia da vontade, essas noções 

estão intimamente ligada a outro elemento fundante da ideologia burguesa, a propriedade 

privada. Dessa forma, houve nesse processo a intencionalidade de transformar o Direito em 

Lei, e torná-lo “reflexo das aspirações da classe dirigente, que busca, ao transformar o seu 

discurso político-ideológico em dado jurídico [...], assegurar o sucesso desta transposição 

através da redução do Direito à Lei e do magistrado à ‘boca da Lei’.” (CÂMARA, 2005, p. 

267). 

O caráter capitalista-burguês está impresso nas suas leis, que por sua vez, está longe 

– senão contra – de contemplar as necessidades reais das classes dominadas, que 

historicamente foram negligenciadas pelo Direito; as suas formas jurídicas, influenciadas pelo 

individualismo jurídico: (autonomia da vontade), político (restrições à participação popular) e 

econômico (liberalismo), tem como pilares filosóficos e ideológicos as noções de sujeitos de 

direito, família, propriedade e contrato. O individualismo jurídico representa o interesse de 

uma classe determinada, a da classe burguesa e deixa à margem outros grupos sociais diversos 

entre si, por isso há “enormes dificuldades jurídicas operacionais em se ‘enquadrar’ as 

situações viventes aos modelos jurídicos preexistentes, os quais têm norteado e estruturado 

todo ordenamento jurídico.” (NETO, 2001, p. 29).  

Segundo Marés (1996) é um desafio para o sistema jurídico vigente conseguir 

categorizar juridicamente um bem de natureza intangível como é o caso do CTA, pois para 
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torná-lo um objeto jurídico, é preciso antes individualizá-lo. Surge daí a dificuldade em 

regulamentar o direito das comunidades tradicionais sobre o CTA, porque se trata de um 

direito coletivo difuso, “esta difusão não está na possibilidade ou não de se fazer uma relação 

do grupo, mas na sua forma de apropriação. Isto é no fato de que existe um conjunto 

indefinido e não transmissível de titulares que exerce direitos sobre um bem.” (MARÉS, 

1996, p. 28). Mas, nem todo direito coletivo é difuso, a difusão está relacionada à indefinição 

da titularidade individual. 

 

O Direito, por ser etnicamente centrado, por imaginar que se resolve todos 

os problemas quando se reduz tudo ao indivíduo, é pois um direito 

individual. A própria ideia de direito é individual: o direito é sempre em 
relação a um outro indivíduo, que, por sua vez, é o objeto do direito. Então, 

toda relação jurídica e toda relação que é do indivíduo tem como 

consequência um objeto, que é a propriedade. (MARÉS, 1996, p. 27). 

 

O Direito não existe sozinho, ele é uma consequência do Estado, então a partir do 

momento que o Estado se amplia e a sociedade civil na sua diversidade é mais uma força 

presente no Estado isso reverberou no Direito, mas sua estrutura reducionista que propõe leis 

universalistas para atender as demandas de uma sociedade diversa e pluriétnica, traz entraves 

a essa ampliação (MARÉS, 1996). Portanto quando as comunidades tradicionais passam a 

serem reconhecidas juridicamente como sujeitos coletivos portadores de direitos, 

teoricamente, perante o Direito, elas possuem os mesmos privilégios que qualquer outro 

grupo social e dessa forma, são tratadas de forma geral e abstrata. Daí advém outro problema, 

o da representatividade, pois as comunidades tradicionais são plurais e cada uma possui sua 

representação política atomizada, mas no contexto do Direito a diversidade cultural e social 

existente entre esses grupos sociais tendem a ser homogeneizadas.  

 

A noção de universalismo jurídico foi imprescindível para a superação desse 
indivíduo portador de múltiplas identidades, isto é, essa ficção jurídica 

gerou, na prática, o processo de exclusão desses indivíduos que foram 

acobertados por esse processo de universalização instaurado pelo direito. 

(DANTAS; NETO, 2008, p. 67). 

 

O reconhecimento do “sujeito coletivo” implica ainda, necessariamente no 

redimensionamento da questão ambiental, porque a problemática do acesso e da proteção dos 

recursos naturais não se limita a eles mesmos, ela é mais uma das expressões da questão 

social, ou seja, é resultante da lógica do modo de produção capitalista e como tal envolve 

determinantes econômicos, políticos e socioculturais, “deste modo a questão ambiental não 
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pode mais ser tratada como uma questão sem sujeito. Não se restringe a um contorno de um 

quadro natural isolado, pensado preponderantemente por botânicos e biólogos.” (ALMEIDA, 

2008, p. 21). A existência coletiva destes sujeitos jurídicos trouxe complexidade à questão 

ambiental e à questão jurídica.  

 

O processo de reconhecimento do caráter plural e multiétnico das sociedades 
têm favorecido a constituição de um campo jurídico do “direito étnico” e, 

portanto, de uma forma própria de refletir o direito. Isto implica no 

afastamento de uma postura cristalizada, expressa através de nossas “práticas 
jurídicas”, e também, na abertura de outras possibilidades de interpretação 

jurídica que se encontram para além desses esquemas jurídicos. (NETO, 

2007, p. 28). 

 

Assim, o mesmo Estado que reconhece as comunidades tradicionais como sujeitos 

coletivos portadores de direitos, é aquele que, reitera a hegemonia da propriedade privada ao 

adotar o regime dos DPI como estratégia de proteção do CTA. Pesquisas na área do Direito, 

como as realizadas por Santilli (2004) e Dantas e Neto (2008) veem verificando que os 

regimes jurídicos adotados têm colocado o conhecimento tradicional à disposição do 

mercado. Segundo Canclini (1982) a estratégia do mercado é mercantilizar o que a cultura 

popular produz esquecendo o sujeito ativo dessa produção, as comunidades locais. Como 

asseverou Gramsci (1992, p. 110), “o Direito é o aspecto repressivo e negativo de qualquer 

atividade positiva de civilização desenvolvida pelo Estado” e tem a função manter as relações 

de classe e difundir, a partir das leis e normas, a ideologia burguesa de proteção do patrimônio 

privado e de liberdade econômica. A disseminação ideológica da sua neutralidade foi 

fundamental após o processo de socialização da política, quando o consenso se tornou 

imperativo como estratégia de hegemonia, pois, “a identificação entre democracia e Estado de 

direito serve para produzir um regime de identidade a si da comunidade, para diluir a política 

sob um conceito do direito que a identifica ao espírito da comunidade” (RANCIERE, 1996 

apud DANTAS; NETO, 2008, p. 78), e assim, justificar o seu desprezo à pluralidade. 

O Direito é legitimado socialmente como esfera mediadora dos conflitos na 

sociedade moderna burguesa, que apesar de ser apresentado como neutro, se fundamenta em 

dispositivos legais universais que, majoritariamente, são omissos à “diversidade e as 

diferenças ontológicas da sociedade e dos indivíduos” (DANTAS; NETO, 2008, p. 67), 

constituindo uma relação contraditória de reconhecimento e negação dos grupos sociais 

dominados. Segundo Dantas e Neto (2008, p. 64), “a forma jurídica uniformiza e formata os 

diferentes grupos sociais na rubrica ‘sujeito de direito’, importando ressaltar que esse 
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esquema imposto pelo direito classifica e estrutura a realidade consoante duas noções, a de 

bem (coisa) ou pessoa (sujeito).”. 

 

O fato do direito vir se apresentando como se fosse de toda comunidade, tem 

se colocado como um “obstáculo”, impedindo as possibilidades de reflexão 

para além dos esquemas pré-concebidos que se colocam como 
autoevidentes. Aliás, essa forma de conceber o direito tem se demonstrado 

extremamente perniciosa em relação às “populações indígenas” e 

“comunidades locais”, pois esse mesmo direito sempre se colocou 
indiferente à existência social desses grupos. (DANTAS; NETO, 2008, p. 

60). 

 

A indústria farmacêutica há décadas vem se apropriando dos princípios ativos e dos 

recursos genéticos de plantas medicinais que se tornaram conhecidas a partir de estudos 

etnodirigidos, ou seja, de pesquisas realizadas com determinados grupos sociais provedores de 

conhecimento medicinal popular. Segundo M. Santos (2008), três quartos de todas as drogas 

utilizadas pela indústria farmacêutica derivam de plantas que já eram utilizadas na medicina 

indígena. Inicialmente essa apropriação estava fundamentada numa base jurídica que 

compreendia o patrimônio genético como um bem da humanidade, e que, portanto, poderia 

ser acessado livremente por pesquisadores e da mesma forma explorado pelas multinacionais 

para fins comerciais, atualmente o aparato jurídico está baseado “num sistema de propriedade 

intelectual, que concebia conhecimento e informação como propriedade privada com todos os 

elementos inerentes a esse direito.” (SANTOS, M., 2008, p. 96). 

Assim, o Estado, através da sociedade política e do sistema jurídico, funciona como 

o poder extra-econômico necessário a manutenção da hegemonia do capital, possibilitando a 

exploração do trabalho e mediando os conflitos de classes através da instituição de políticas 

públicas; e estabelecendo sob forma de lei os valores e as normas burguesas. Portanto, a partir 

da discussão construída ao longo deste capítulo através de diálogos com pesquisadores e 

pesquisadoras que se debruçam sobre as contradições contidas nas legislações que pautam o 

acesso e a proteção do CTA, inferimos que majoritariamente, “a reflexão tem como 

pressuposto que os dispositivos legais permitiram a apropriação do CTA à biodiversidade 

pelo mercado.” (DANTAS; NETO, 2008, p. 64). Dessa forma, para entendermos como os 

dispositivos jurídicos levam a privatização e consequente monopolização do conhecimento 

tradicional, vamos dar continuidade com as análises dos mesmos.  
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3 Aspectos jurídicos do acesso e da proteção do CTA: uma análise de suas 

determinações e contradições 

 

Neste capítulo analisamos a PNPMF e o programa que a regulamenta, o Programa de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos, estabelecendo pontes com os demais documentos, 

nacionais e internacionais, que versam sobre a temática do acesso e da proteção do CTA, pois, 

embora a PNPMF e o programa tratem da inserção e da regulamentação, respectivamente, do 

uso de plantas medicinais no SUS, aos mesmos não compete deliberar acerca dos aspectos 

jurídicos relacionados ao acesso e a proteção do CTA às plantas medicinais, estando dessa 

forma, subordinados às legislações, de âmbito nacional e internacional, encarregadas de tratar 

desta temática. Portanto, para entendermos a lógica de acesso e proteção do CTA, 

estabelecida pela PNPMF e pelo programa, analisamos, também, essas legislações.  

Na primeira parte, “O acesso e a proteção do CTA no âmbito da PNPMF”, expomos 

a lógica de acesso e proteção do CTA pretendida pela PNPMF e pelo programa.  

Na segunda parte, “Os dispositivos vigentes no Estado brasileiro que regulamentam 

o acesso e a proteção do CTA”, analisamos a CDB, aprovada pelo Decreto nº 2, de 3 de 

fevereiro de 1994 e promulgada pelo Decreto nº 2.519 de 16 de março de 1998; a MP nº 

2.186-16, de 23 de agosto de 2001; o Projeto de Lei (PL) nº 7.735, de maio de 2014; como 

também os documentos que subsidiam a discussão acerca da temática de acesso e proteção do 

CTA, e que regulamentam e complementam a MP. 

 Na terceira parte, “Os dispositivos vigentes no Estado brasileiro que regulamentam 

os DPI”, ponderamos sobre os DPI a partir do TRIPS, que foi ratificado pelo Estado brasileiro 

através do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, e implementado pela LPI, de 14 de 

maio de 1996, pois, conforme expusemos no capítulo anterior, são sob os aspectos dos DPI, 

que a lógica de acesso e proteção do CTA vem se universalizando. 

 

3.1 O acesso e a proteção do CTA no âmbito da PNPMF 

  

O CTA é reconhecido na PNPMF como a principal fonte de informação para o 

desenvolvimento de pesquisas e inovações tecnológicas que utilizam as plantas medicinais 

como principais matrizes biológicas, mas, embora haja o reconhecimento da 

imprescindibilidade desse conhecimento, sua proteção não é pautada nos objetivos dessa 

política, sendo tal aspecto abordado somente no âmbito das diretrizes.  
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Em seus objetivos geral e específico é evidente a latente imbricação da PNPMF com 

a política econômica, ao reiterar que o êxito da sua implementação perpassa não somente pela 

garantia de tratamento seguro com plantas medicinais no âmbito do sistema público de saúde, 

mas, também, pelo desenvolvimento tecnológico e industrial, em especial dos setores 

farmacêutico e de biotecnologia, no Brasil (BRASIL, 2007a), demonstrando, o que foi 

discutido ao longo desse estudo, de que as políticas públicas são instrumentos privilegiados de 

mediação entre o Estado e os interesses do capital, pois estão, prioritariamente, a serviço da 

sua acumulação e da estabilidade política; e que a lógica mercantilista e da propriedade 

privada é hegemônica nas determinações do Estado brasileiro. Nessa direção, a PNPMF 

estabelece dezessete diretrizes orientadoras para a sua implementação, as quais, 

majoritariamente, estão relacionadas com: formação científico-técnica no setor de plantas 

medicinais; desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e inovação com plantas medicinais; 

fortalecimento da cadeia produtiva e da indústria farmacêutica nacional e produção em escala 

industrial.  

O acesso e a proteção do CTA são abordados nas diretrizes 10 e 12 desta política. A 

diretriz 10 trata da promoção e do reconhecimento das práticas populares de uso de plantas 

medicinais e remédios caseiros, prevendo: criação de parcerias entre o governo e os 

movimentos sociais visando o uso seguro e sustentável de plantas medicinais; identificação e 

implantação de mecanismos de validação e reconhecimento que considerem as 

especificidades do conhecimento tradicional; promoção de ações de salvaguarda do 

patrimônio imaterial
22

 relacionado às plantas medicinais, ou seja, do CTA; apoio às iniciativas 

que promovam a organização e o reconhecimento dos conhecimentos tradicionais e populares. 

(BRASIL, 2007a). 

A diretriz 12 por sua vez trata da promoção do uso sustentável da biodiversidade e da 

repartição dos benefícios derivados do uso do CTA, para tanto considera necessário: facilitar 

e apoiar a implementação dos instrumentos legais relacionados à proteção dos conhecimentos 

tradicionais associados ao uso de plantas medicinais; integrar as iniciativas governamentais e 

não-governamentais relacionadas à proteção dos conhecimentos tradicionais associados ao 

                                                
22

 “Práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas -junto com os instrumentos, objetos, artefatos 

e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 

reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se 

transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu 

ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade 

e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.” (BRASIL, 

2006a).  
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uso de plantas medicinais; e fortalecer e aperfeiçoar, na área de plantas medicinais, os 

mecanismos governamentais de proteção dos DPI (BRASIL, 2007a). 

Nesse sentido o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que 

regulamenta a PNPMF, estabelece as ações necessárias para atingir seus objetivos tendo como 

eixo orientador as suas diretrizes propondo dois grandes eixos de ação: o eixo agro-fito-

industrial e o eixo das tradições. Enquanto o primeiro atende as necessidades da agroindústria 

e da grande indústria farmacêutica; o segundo pretende salvaguardar, preservar e apoiar os 

conhecimentos, práticas, saberes e fazeres tradicionais e populares em plantas medicinais e 

remédios caseiros.  

No tocante ao eixo agro-fito-industrial o programa sinaliza para a importância do 

fomento à pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação, sendo esse o principal 

tripé da PNPMF, o programa orienta que se estabeleça uma inter-relação entre o 

conhecimento científico e as demandas do setor produtivo de forma que proporcione suporte 

científico-técnico e financeiro para aquele, e lhe forneça um diagnóstico acerca das 

potencialidades e das demandas do setor produtivo no tocante às plantas medicinais. Prevê a 

realização de ações que: promovam a interação entre o setor público e o privado para o 

desenvolvimento de pesquisas em plantas medicinais; incentivem e fomentem pesquisas que 

possibilitem o conhecimento acerca das plantas medicinais tradicionalmente utilizadas pela 

população, no entanto, tais estudos devem priorizar os aspectos farmaeconômicos. A 

realização de pesquisas pretende ampliar o número de espécies nativas da flora brasileira na 

Farmacopéia Brasileira, criar um banco de dados de espécies nativas, e principalmente, dar 

subsídios para o desenvolvimento de novos produtos e à sistematização técnica dos processos 

produtivos advindos do CTA. O programa especifica que a articulação e o apoio às rodadas 

tecnológicas devem acontecer com a participação de pesquisadores, setor industrial e 

financiadores articulando em redes as iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

(PD&I) de forma a potencializar a capacidade de pesquisa existente no país e possibilitar a 

padronização dos extratos/produtos em escala industrial. 

Para o fomento do desenvolvimento tecnológico o programa prevê a elaboração de 

estratégias governamentais de incentivo e fomento: à transferência de tecnologia das 

instituições de pesquisa para o setor produtivo; à estruturação de laboratórios oficiais para 

produção de fitoterápicos; à produção de fitoterápicos pelas indústrias farmacêuticas 

nacionais; ao surgimento de empresas de bases tecnológicas voltadas para prestação de 

serviços farmacêuticos. As expectativas destas ações, de acordo com o programa, são 

intensificar o investimento em pesquisa de espécies nativas da flora brasileira e o 
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desenvolvimento por parte do setor privado, viabilizando alavancar a cadeia produtiva de 

plantas medicinais; como também incentivar o desenvolvimento sustentável da cadeia 

produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos, com vistas ao fortalecimento da indústria 

farmacêutica nacional e incremento das exportações de fitoterápicos e insumos relacionados, 

promovendo um acordo de cooperação técnica entre os centros de pesquisa brasileiros e de 

parceiros do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL); e estimular o uso de plantas medicinais 

e fitoterápicos pelos profissionais de saúde e pela população com o intuito de fomentar o 

crescimento do mercado consumidor.  

 

O incremento às exportações de medicamentos e consequente diminuição do 
déficit comercial, é um dos objetivos da Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior – PITCE, a qual norteou o estabelecimento da Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. (BRASIL, 2009, p. 61). 

 

O programa estimula a geração e obtenção de patentes e defende que os 

pesquisadores, mesmo os do setor público, têm direito à participação nos lucros gerados por 

esses novos produtos. Recomenda nesse sentido que o INPI aprimore seus mecanismos de 

concessão de patentes para que os processos possam ser concluídos em menor tempo possível.  

Algumas pesquisadoras como Yanai (2012) problematizam o processo de 

desenvolvimento e fortalecimento das indústrias farmacêuticas nacionais no tocante à 

produção de fitoterápicos pelos seguintes aspectos apresentados no cenário econômico atual: 

elevada internacionalização das indústrias farmacêuticas instaladas no Brasil, pois 70% das 

vendas desse setor pertencem às indústrias estrangeiras; baixo investimento em PD&I por 

parte das empresas nacionais por inúmeros motivos, um deles, inclusive, está relacionado aos 

critérios estabelecidos pelo CGen para obtenção de autorização de acesso
23

 que, do ponto de 

vista do capital, torna o acesso demorado e oneroso levando as multinacionais a realizarem 

PD&I nos seus países de origem, em sua maioria, nos Estados Unidos e Europa; escassez de 

pessoas qualificadas; e por fim a prática costumeira de não socializar os conhecimentos 

produzidos nas universidades e centros de pesquisas brasileiras, sendo que, no Brasil a maior 

parte das pesquisas científicas e tecnológicas estão concentradas nas universidades, que 

historicamente não têm como princípio ético o retorno social, ao contrário, a tendência é a 

formação de agências de inovação no âmbito das próprias instituições de ensino superior 

(IES) que atuam como interlocutoras com o meio empresarial para transferir o conhecimento 

                                                
23 Documento que permite, sob condições específicas, o acesso a conhecimento tradicional associado. (BRASIL, 

2008c). 
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produzido em regime de cooperação e recebendo pagamentos de royalty (YANAI, 2012). No 

entanto, de acordo com o programa, a difusão do conhecimento científico produzido acerca 

das plantas medicinais deve ser estimulada de modo a atingir diversos públicos-alvo e 

contribuir “para o compartilhamento do conhecimento, para a expansão da base de pesquisa e 

consequente fortalecimento da tecnologia, e para a utilização correta, segura e responsável das 

plantas medicinais e dos fitoterápicos, por parte da população brasileira.” (BRASIL, 2009, p. 

38). 

No tocante ao segundo grande eixo, o das tradições, o programa reconhece a 

importância do CTA para o uso seguro e eficaz das plantas medicinais no sistema público de 

saúde, como também para comunidades tradicionais. 

 

Na questão do uso terapêutico das plantas, esses saberes e práticas estão 

intrinsecamente relacionados aos territórios e seus recursos naturais, como 
parte integrante da reprodução sociocultural e econômica desses povos e 

comunidades. (BRASIL, 2009, p. 47). 

 

Assim, considera necessária a identificação das comunidades tradicionais para que 

sejam realizadas reuniões com as mesmas no sentido de definir ações de salvaguarda mais 

apropriadas que atendam demandas específicas com vistas a continuidade da produção do 

CTA às plantas medicinais. Nesse sentido, segundo o programa, cabe ao Estado apoiar a 

implementação de instrumentos legais relacionados à proteção do CTA e aos direitos das 

comunidades tradicionais sobre esses conhecimentos; a integração entre as iniciativas 

relacionadas à proteção do CTA agenciadas por instituições privadas e governamentais; a 

identificação e implantação de mecanismos de validação e reconhecimento que levem em 

conta os diferentes sistemas de conhecimento tradicional; o apoio às iniciativas comunitárias 

de organização do uso e fortalecimento da proteção do CTA; o fortalecimento das redes de 

CTA; e a elaboração de mecanismos de valorização do CTA. 

O programa também estabelece como prioritárias as ações relacionadas à 

sistematização dos conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais e à elaboração de um 

inventário de práticas e saberes e a criação de espaços apropriados para a difusão dos 

mesmos, prevendo: a criação de um portal eletrônico nacional com informações sobre plantas 

medicinais; o estímulo governamental à produção de material didático e de divulgação sobre 

esta temática; e a implementação de um banco de dados de CTA às plantas medicinais; no 

mais, considerando os marcos legais vigentes e apoiando a participação das comunidades nos 

fóruns do setor.  
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Aponta a necessidade de criação de uma sublinha de ação denominada “Saberes e 

práticas relacionados às plantas medicinais e remédios caseiros” dentro da linha de ação 

“Sistemas Agrícolas Tradicionais” no âmbito do Departamento de Patrimônio Imaterial do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) objetivando o cadastro desses 

conhecimentos enquanto patrimônio imaterial das comunidades tradicionais e, portanto, 

objeto de proteção. 

Pela CFB/1988 o Estado é responsável pela proteção das manifestações das culturas 

populares, indígenas e afro-brasileiras, e de quaisquer outros grupos sociais formadores da 

sociedade brasileira. Em seu art. 216 fica estabelecido que os bens de natureza material e 

imaterial constituem o patrimônio cultural brasileiro entendendo por bens imateriais “as 

formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, e as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira.” (BRASIL, 1988). 

Sendo assim, o CTA às plantas medicinais é um patrimônio cultural imaterial, que, portanto, 

deve ser protegido pelo Estado brasileiro, mas a promoção e a proteção do patrimônio cultural 

pelo Poder Público deverão contar com a colaboração da comunidade, e se realizar por meio 

de inventários, registros, vigilância, tombamento e de outras formas de acautelamento e 

preservação, portanto, não citam os DPI como forma de proteção. 

Todavia, os DPI são apresentados como mecanismos de proteção do CTA pelo 

programa, que prognostica a necessidade de identificação e sistematização dos mecanismos 

governamentais já existentes acerca desses direitos, para posteriormente, promover seu 

aperfeiçoamento em relação à proteção do CTA às plantas medicinais; como também, de 

divulgação dos DPI nas comunidades tradicionais.   

Dessa forma, os aspectos até aqui apresentados, reiteram a ideia desenvolvida no 

capítulo 1 acerca da essência das políticas públicas no Estado capitalista, que, enquanto arenas 

de lutas, expressam os conflitos inerentes às disputas por hegemonia entre os diversos 

projetos societários, mas não modificam a estrutura das relações sociais, mantendo, nesse 

sentido, a hegemonia dos interesses da classe dominante, que no caso da PNPMF é 

manifestada pela primazia dos interesses econômicos, do conhecimento científico e da lógica 

privada de proteção do CTA através dos DPI. 

No ano de 2000 foi instituído, por meio do Decreto nº 3.551, de 04 de agosto, o 

registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro 

sob a responsabilidade do IPHAN e criado o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial 

(PNPI). Segundo este decreto os registros dos bens culturais imateriais deverão ser feitos em 

livros temáticos que no caso do CTA, devem ser registrados no “livro de registro dos saberes, 
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onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 

comunidades.” (BRASIL, 2000). A instauração do processo de registro pode ser provocada 

pelo Ministério da Cultura (MinC) e por instituições vinculadas ao mesmo; pelas secretarias 

de estado, do município e o distrito federal; e pela sociedade civil de forma geral.  

O PNPI foi instituído no âmbito do MinC com o intuito de apoiar e fomentar projetos 

de identificação, reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do 

patrimônio cultural através da articulação entre instituições dos governos federal, estaduais e 

municipais, universidades, ong’s, agências de desenvolvimento e organizações privadas 

ligadas à cultura e à pesquisa. Como também apoiar ações de capacitação e de 

desenvolvimento metodológico no campo da preservação e transmissão de conhecimentos 

tradicionais. 

São diretrizes desse programa a inclusão social e a melhoria das condições de vida de 

produtores e detentores do patrimônio cultural imaterial; a ampliação da participação dos 

grupos que produzem, transmitem e atualizam manifestações culturais de natureza imaterial; a 

implementação de mecanismos para a efetiva proteção de bens culturais imateriais em 

situação de risco; o respeito e a proteção dos direitos difusos ou coletivos relativos à 

preservação e ao uso do patrimônio cultural imaterial. 

No ano de 2006, através do Decreto nº 5.753 de 12 de abril, o Brasil ratificou a 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, conhecida como Convenção 

de Paris de 2003, aprovada na 32ª sessão da Conferência Geral da UNESCO, realizada em 

Paris. 

A presente convenção estabelece como patrimônio cultural imaterial, dentre outros, 

as tradições e expressões orais; práticas sociais, rituais e atos festivos; conhecimentos e 

práticas relacionados à natureza e ao universo; e técnicas artesanais tradicionais, logo, a 

salvaguarda do CTA ao uso de plantas medicinais está prevista por este documento de 

jurisdição internacional. Tem como finalidades: a salvaguarda do patrimônio cultural 

imaterial; o respeito ao patrimônio cultural imaterial das comunidades, grupos e indivíduos 

envolvidos; a conscientização no plano local, nacional e internacional da importância do 

patrimônio cultural imaterial e de seu reconhecimento recíproco; a cooperação e a assistência 

internacionais.  

De acordo com a Convenção de Paris de 2003, a salvaguarda envolve medidas que 

garantam a viabilidade do patrimônio cultural imaterial, como, “a identificação, a 

documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a 

transmissão – essencialmente por meio da educação formal e não-formal - e revitalização 
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deste patrimônio em seus diversos aspectos.” (BRASIL, 2006a). O país que se tornar um 

Estado-parte dessa convenção, tem obrigatoriedade de identificar os elementos que compõem 

o seu patrimônio cultural imaterial para então, adotar medidas de salvaguarda. Dessa forma, 

os Estados deverão criar autoridades/órgãos competentes, incentivar as pesquisas científicas, 

adotar políticas públicas transversais e estabelecer medidas de ordem jurídica que versem 

sobre o seu acesso e sua proteção, todavia, essa convenção, expressa que nenhuma das suas 

disposições deverá afetar os direitos estabelecidos por qualquer Estado-parte seu, em relação 

aos DPI. 

A Convenção de Paris, aprovada no ano de 2005, na 33ª sessão da Conferência Geral 

da UNESCO, e promulgada no Brasil através do Decreto nº 6.177 de 01 de agosto de 2007, 

reitera a necessidade dos Estados assegurarem a adequada proteção e promoção dos CTA e 

objetiva, dentre outras coisas: reiterar a importância do vínculo entre cultura e 

desenvolvimento, especialmente para países em desenvolvimento; e reafirmar o direito 

soberano dos Estados de conservar, adotar e implementar as políticas e medidas que 

considerem apropriadas para a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais 

em seu território. Todavia defendem o argumento de que os DPI estimulam a criatividade. 

A integração entre a esfera econômica e a cultural é expressamente recomendada 

neste documento, difundindo que além do aspecto cultural inerente às atividades, bens e 

serviços culturais, há um aspecto econômico que não pode ser ignorado, mas que deve ser 

regulamentado para que não haja maior ênfase nele, pois tais atividades, bens e serviços 

culturais, “são portadores de identidades, valores e significados, não devendo, portanto, ser 

tratados como se tivessem valor meramente comercial.” (BRASIL, 2007d, p. 160).  

Nessa perspectiva, recomenda que o acesso às atividades, bens e serviços culturais 

no mercado global seja facilitado, como também nos circuitos internacionais de distribuição, 

destacando a necessidade de incorporar a cultura como elemento estratégico das políticas de 

desenvolvimento nacionais e internacionais. Porém reconhece os desafios impostos pelo 

fenômeno da globalização à manutenção da diversidade cultural, especialmente nos países 

periféricos. 

Então, o que podemos perceber é que o Estado brasileiro ratificou convenções 

internacionais que da mesma forma que a PNPMF manifesta a contradição público-privado, 

inerente à lógica capitalista, quando tratam do acesso e da proteção do CTA. Que reconhecem 

sua condição de patrimônio imaterial, ou seja, seu caráter público; mas enfatizam os DPI 

como lógica de proteção dos mesmos. 
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A PNPMF é uma política pública que apresenta uma embaraçada dialética entre sua 

essência e aparência, na essência da aparente inserção da terapêutica com plantas medicinais 

no SUS localizam-se interesses econômicos específicos, os das grandes indústrias 

farmacêuticas e dos setores de biotecnologia; a anunciada subsunção dessa política à Política 

Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) demonstra isso. Logo, interpretamos 

que as ações relacionadas ao CTA, previstas pela PNPMF e pelo programa, objetivam 

essencialmente facilitar o acesso das instituições de pesquisas, das indústrias farmacêuticas e 

de biotecnologia a este conhecimento.  

A PNPMF, portanto, reifica o CTA ao atribuir-lhe um estimável valor na cadeia 

produtiva de plantas medicinais, fitoterápicos e biotecnologia e assim, transforma-o em 

mercadoria. Reitera a ideologia burguesa dominante que estabelece uma relação hierárquica 

entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico-técnico, baseada no pressuposto 

positivista de dualidade, o CTA é o saber não científico que precisa ser aprimorado e 

transformado em ciência, em tecnologia. Assim, a PNPMF estabelece uma relação dialética 

com o CTA, de valorização-desvalorização, “ora se desvaloriza por completo por oposição à 

ciência, ora se exalta como uma fonte de sabedoria última.” (CUNHA, 1999, p. 157).  

A ciência desqualifica e desvaloriza os conhecimentos tradicionais tomando-o como 

simples matéria-prima que necessita de aprimoramento, esse é o ponto central da tentativa de 

proteger os conhecimentos tradicionais a partir de patentes, a da relação hierarquicamente 

estabelecida entre o conhecimento científico e o tradicional, mais exatamente da submissão 

deste àquele; e dos conflitos gerados por essa condição. 

E quanto à proteção do CTA, a PNPMF é absolutamente vaga, refere somente que é 

necessário que seja salvaguardado, mas salvaguardá-lo de que e pra que? Pois, se 

considerarmos os aspectos expostos pelas comunidades tradicionais que fundamentam a 

necessidade de proteção do CTA, emerge outra grande contradição! Porque tais aspectos 

coincidem com os objetivos da PNPMF, são eles, o patenteamento do CTA e dos produtos 

desenvolvidos a partir do acesso ao CTA e o fortalecimento de somente alguns setores da 

cadeia produtiva de plantas medicinais, o biotecnológico e a indústria farmacêutica, enquanto 

que na outra ponta da cadeia, as comunidades tradicionais provedoras do CTA continuam na 

condição de fornecedoras de “matéria-prima”. Por isso, acreditamos que os motivos reais que 

fundamentam a necessidade de salvaguarda do CTA na PNPMF é o de garantir o 

fornecimento contínuo dessa “matéria-prima” ao capital.  
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3.2 Os dispositivos vigentes no Estado brasileiro que regulamentam o acesso e a proteção 

do CTA  

 

No Estado brasileiro a regulamentação do acesso e da proteção do CTA tem sido 

mediada pela Convenção da Diversidade Biológica (CDB), de 1992 e pela Medida Provisória 

(MP) nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001.  

A CDB é um dos principais documentos produzidos na Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento no ano de 1992, também conhecida como 

Eco-92, Cúpula da Terra ou Rio-92, sediada na cidade do Rio de Janeiro em junho de 1992. A 

convenção conta hoje com 194 membros, contudo não foi ratificada por todos, como é o caso 

dos EUA; aqui no Brasil a convenção foi aprovada pelo Decreto nº 2, de 3 de fevereiro de 

1994 e promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998.   

Principal instrumento internacional para tratar da conservação e do uso sustentável 

da biodiversidade, do acesso e da repartição equitativa dos benefícios derivados do uso dos 

recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados, a CDB foi um documento 

divisor de águas porque estabeleceu como princípio a soberania dos Estados sobre sua 

biodiversidade e sociodiversidade, que até então eram reconhecidas como patrimônio comum 

da humanidade, conforme a Convenção de Paris de 1972, promulgada no Brasil pelo Decreto 

nº 80.978, de 12 de dezembro de 1977; como também incluiu importantes conceitos 

relacionados à proteção do CTA.  

 
Um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio-
ambiente e funciona como um guarda-chuva legal/político para diversas 

convenções e acordos ambientais mais específicos. A CDB é o principal 

fórum mundial na definição do marco legal e político para temas e questões 

relacionados à biodiversidade, reconhecendo a soberania nacional dos 
Estados sobre o patrimônio genético situado nos seus territórios. (SANTOS, 

M., 2008, p. 96). 

 

O reconhecimento da soberania dos Estados pela CDB representou um passo 

significativo no tocante ao acesso e a proteção do CTA, pois para que as comunidades locais e 

tradicionais possam exercer a tutela sobre o seu conhecimento é minimamente necessário que 

o Estado do qual faça parte tenha soberania sobre seu território, sua biodiversidade e 

sociodiversidade, mas é igualmente importante que os próprios Estados, internamente, 

reconheçam juridicamente essa tutela coletiva e por meio de políticas públicas reconheçam, 

fortaleçam e valorizem o CTA. 
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A CDB apontou para o empenho dos seus Estados-partes em resolver questões de 

propriedade e soberania sobre a biodiversidade e o CTA, mas enfatiza a importância e a 

necessidade de cooperação entre os Estados, as organizações intergovernamentais e o setor 

privado para a conservação e a utilização da biodiversidade. Reconhece a intrínseca relação 

entre os recursos naturais e os conhecimentos tradicionais e expressa a repartição equitativa 

dos benefícios derivados da sua utilização como um meio justo de compensação.  

A CDB foi criada para tentar minimizar as perdas dos países periféricos, o seu 

objetivo é equilibrar as relações entre os países do sul, detentores da biodiversidade e os 

países do norte, detentores da tecnologia. Porém, nos primeiros anos da convenção, o tema da 

repartição de benefícios não foi tratado como prioritário, e as atividades se concentraram 

sobre o objetivo da conservação; por sua vez, no tocante à proteção do CTA, principal aspecto 

que motivou a sua criação, pouco tem sido efetivado desde a sua ratificação. 

 

O maior desafio da CDB é conciliar o desenvolvimento com a conservação e 
a utilização sustentável da diversidade biológica [e do CTA], levando-se em 

conta que os países economicamente desenvolvidos são detentores da 

capacidade tecnológica e dos recursos financeiros necessários ao 
aproveitamento econômico da biodiversidade e que os países em 

desenvolvimento geralmente são ricos em biodiversidade. (CLEMENTINO; 

FERREIRA, 2010, p. 16). 

 

Os mecanismos previstos pela CDB para minimizar as perdas dos países do sul são o 

consentimento prévio fundamentado dos países de origem dos recursos genéticos e a 

repartição dos benefícios gerados pelas atividades de bioprospecção por via de contrato. Mas 

a dinâmica da cadeia produtiva relacionada à biotecnologia e à biodiversidade reproduz a 

mesma lógica de exploração do capital, o valor que vai sendo agregado ao produto ao longo 

da cadeia produtiva faz com que os seus dois extremos, o provedor do conhecimento 

tradicional e o comerciante do produto obtido a partir do CTA afinal, “lucrem” de forma 

desigual, assim, “este desequilíbrio beneficia amplamente as indústrias dos países 

desenvolvidos, as quais se apropriam e manipulam os recursos genéticos, os conhecimentos 

tradicionais e o folclore dos países em desenvolvimento para sua produção intelectual.” 

(KARAM, 2008, p. 14). Dois terços dos recursos genéticos estão localizados nos países 

periféricos, mas os recursos tecnológicos e financeiros pertencem, majoritariamente, aos 

países centrais, ou seja, “a matéria-prima da biotecnologia - a biodiversidade – está nos países 

em desenvolvimento, e o domínio sobre a biotecnologia e sobre as patentes sobre produtos ou 

processos biotecnológicos está nos países desenvolvidos.” (SANTILLI, 2004, p. 346). 
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Inclusive, alguns pesquisadores chamam atenção para a agregação de valor que o produto 

final adquire no mercado por estar associado aos conhecimentos tradicionais, acaba que o 

valor final agrega o valor de uso e o valor da ideia e que a forma como a cadeia produtiva é 

arranjada há uma disparidade entre a base e o topo da mesma. 

 

Os ideais de preservação e conservação do meio ambiente e de respeito à 
diversidade cultural dos grupos sociais, que compõem as peças publicitárias, 

transformam-se em excelentes recursos ao serem apropriados e incorporados 

à marca. Esses lucros e rendimentos extraídos, que conferem um aumento 
considerável ao valor da marca, sequer são objeto de negociação nos 

contratos de repartição de benefícios, inobstante esse rendimento resulte do 

acesso ao CTA a biodiversidade. (DANTAS; NETO, 2008, p. 74). 

 

Diante disso é necessário indagar como é possível que a CDB promova o 

desenvolvimento dos países do sul, com o intuito de dirimir seu atraso tecnológico perante os 

países do norte, em um cenário geopolítico e econômico no qual a desigualdade entre os 

países é estrutural e, portanto funcional à manutenção do capital, estabelecendo como 

prerrogativa a monopolização/privatização das tecnologias a partir da aplicação do DPI? O 

texto da CDB contemplou algumas das reivindicações dos movimentos socioambientais dos 

países do Sul, todavia, continuou priorizando os DPI. 

 

A questão das patentes também se torna estratégia, ocupando a OMC 
(Organização Mundial do Comércio) com inúmeras regulamentações 

(regulamentam quando é de interesse!) impostas pelas grandes corporações, 

no sentido de impedir políticas tecnológicas independentes por parte dos 

países, e o Brasil é um dos que tiveram que se submeter e acertar o passo. 
(BEHRING, 2008, p. 47). 

  

 Nesse sentido Barros (2007) questiona a validade da soberania dos Estados-

membros mediante as regras propostas pela OMPI e OMC: os acordos propostos por estes 

organismos de fato colaboram com o desenvolvimento dos países do sul? Absolutamente não! 

Afinal não podemos esquecer que o movimento de mundialização do capital é essencialmente 

excludente, como afirmou Chesnais (1996), sendo assim, não pretende modificar a assimetria 

da estrutura econômica inerente ao sistema capitalista, pelo contrário, reafirma o 

desenvolvimento desigual e combinado causando efeitos demolidores sobre a soberania dos 

Estados.  

Segundo Bertogna e Cibim (2006), a CDB reconhece as diferenças sociais, 

econômicas e culturais entre os diversos países, diferenças que se acentuam quando 

comparados os países do norte com os países do sul. Para estes autores, a CDB, ao determinar 
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que as grandes potências devam repartir os benefícios provenientes da utilização dos recursos 

genéticos dos países do sul com os mesmos, uma nova relação é estabelecida entre estes 

países, mas avaliam que as regras impostas pela CDB no tocante ao acesso do CTA esbarram 

nos DPI.  

 

A estreita relação entre a CDB e o TRIPS está configurada nos impactos da 
possível concessão indevida de direitos de propriedade intelectual sobre 

recursos genéticos e conhecimentos tradicionais, na possibilidade de 

utilização dos direitos de propriedade intelectual como instrumentos capazes 
de proporcionar distribuição de benefícios resultantes do acesso a esses 

recursos e aos conhecimentos tradicionais, no impacto dos direitos privados 

sobre o acesso e a transferência de tecnologias e, por fim, na possibilidade de 

criação de sistemas sui generis de proteção dos recursos genéticos e de 
conhecimentos tradicionais. (BERTOGNA; CIBIM, 2006, p. 126, grifos 

originais). 

 

Para Behring (2008) o cenário geopolítico e econômico contemporâneo vem 

demonstrando absolutamente o contrário, um aprofundamento sem precedentes da 

desigualdade entre os países do norte e do sul ao mesmo tempo em que reduziu a 

possibilidade de que outros novos países industrializados surjam. No mais, o movimento real 

das relações internacionais entre os países centrais e periféricos, não caminha no sentido do 

respeito da soberania destes últimos, pois a eles vêm sendo imposta a “domesticação” de 

acordos internacionais que estabelece as patentes como estratégia de proteção desses 

conhecimentos. Essa imposição se dá através de sanções políticas, econômicas e militares, 

justamente porque sabemos que o mundo capitalista é essencialmente desigual nestes 

aspectos, e que nem todos os Estados independentes desfrutam de autonomia. Na verdade a 

característica da heteronomia, comum à maioria dos países periféricos, como é o caso do 

Estado brasileiro, é que permite que muitos acordos determinados por poucos países 

desenvolvidos sejam por eles ratificados. No Brasil, a biopirataria representa a reafirmação da 

sua condição de país exportador de recursos naturais e a continuidade da exploração desses 

ativos pelo grande capital. 

Segundo a CDB em qualquer acesso a recursos genéticos localizados em terras de 

comunidades tradicionais está implícito o acesso ao CTA das mesmas. E como possíveis 

retornos às comunidades por este acesso a convenção prevê a troca de informações científicas, 

a transferência de tecnologia
24

 e a participação nos resultados financeiros.  

                                                
24

 “Ações que tenham por objetivo o acesso, o desenvolvimento e a transferência de tecnologia para a 

conservação e a utilização da diversidade biológica ou tecnologia desenvolvida a partir de amostra de 
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A CDB estabeleceu que o acesso ao CTA fica condicionado ao consentimento prévio 

fundamentado das comunidades tradicionais, mas ao mesmo tempo, em decorrência da 

soberania dos Estados sobre os recursos genéticos presentes no seu território, reconheceu que 

os mesmos possuem autoridade para decidir sobre como deve ser o acesso a esses recursos 

juto com as comunidades, portanto, teoricamente, o acesso ao CTA se dá por meio dessas 

duas mediações, numa espécie de gestão compartilhada entre Estado e comunidades 

tradicionais. O problema, como anteriormente foi colocado, não perpassa por uma questão de 

gestão, mas na impossibilidade de submeter a produção do CTA à lógica burguesa 

hegemônica.  

 

Devem ser reconhecidos aos povos indígenas, quilombolas e populações 

tradicionais direitos intelectuais coletivos sobre seus conhecimentos 
tradicionais associados à biodiversidade, sujeitando-se o acesso aos mesmos 

ao consentimento prévio fundamentado e à repartição justa e eqüitativa dos 

benefícios oriundos de sua utilização com seus detentores. (SANTILLI, 
2004, p. 347). 

 

Historicamente, os recursos genéticos sempre foram acessados livremente, sendo até 

mesmo transportados para outro país sem qualquer regulamentação, principalmente, por 

serem tratados como patrimônio da humanidade. Tais recursos eram então utilizados fora do 

seu país de origem, produtos eram criados a partir deles e lucros eram gerados, mas por fim, 

esses benefícios não eram repartidos com o país de origem. Por essa razão, a CDB elegeu a 

repartição justa e equitativa dos benefícios como um de seus objetivos e recomendou aos 

países o estabelecimento de legislações próprias para a regulamentação das atividades de 

acesso. A CDB estabeleceu que os países signatários deverão facilitar o acesso mediante 

consentimento prévio e termos mutuamente acordados; e em contrapartida os países que 

utilizarem o CTA oriundo dos países periféricos para fins comerciais deverão realizar a 

repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes desse uso econômico. 

 

A CDB reconhece a importância dos conhecimentos e modos de vida 

tradicionais para a conservação da diversidade biológica e prevê 

expressamente o direito à justa recompensa quando houver utilização desses 
conhecimentos por terceiros. Ocorre que os conhecimentos tradicionais não 

são apenas importantes para a conservação da biodiversidade, mas são 

também valiosos sob o ponto de vista do desenvolvimento das 
biotecnologias atuais, pois os produtos e processos desenvolvidos a partir de 

recursos da biodiversidade, que pressupõem investimentos altíssimos em 

                                                                                                                                                   
componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado.” (CLEMENTINO; FERREIRA, 

2010, p. 333). 
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pesquisas, iniciam-se, em grande parte, da investigação do conhecimento das 

populações indígenas e das populações que vivem tradicionalmente em 

zonas rurais interioranas (“comunidades locais”). Esses conhecimentos 
traduzem-se em formas determinadas de utilização das espécies ou recursos 

vegetais e animais das regiões em que vivem essas populações. 

(BERTOGNA; CIBIM, 2006, p. 127). 

 

Ainda conforme a convenção são obrigações dos países usuários: permitir e facilitar 

o acesso à tecnologia como também realizar sua transferência, desde que em condições justas; 

proporcionar o intercâmbio de informações, que inclui “os resultados de pesquisas técnicas, 

científicas, e sócio-econômicas, como também informações sobre programas de treinamento e 

de pesquisa, conhecimento especializado, conhecimento indígena e tradicional como tais e 

associados às tecnologias.” (BRASIL, 2008a, p. 16). 

Segundo Dourado (2008, p. 86), a CDB reconhece as comunidades locais e as 

populações indígenas como sujeitos coletivos portadores de dois direitos, “o de consentir, ou 

não, acerca da utilização dos seus conhecimentos, inovações e práticas por terceiros e, [...], o 

de receber parcela justa e equitativa de benefícios decorrentes da utilização de tal patrimônio 

imaterial.”.  

Mas até onde vai o limite do direito das comunidades em consentir ou não o acesso 

ao CTA num contexto que ao mesmo tempo, a CDB, reitera a soberania do Estado sobre seus 

recursos genéticos e, portanto, sobre o CTA, tendo em vista que para a CDB o acesso aos 

recursos genéticos implica no acesso ao CTA. Essa indagação toma proporções maiores 

quando os interesses do Estado são contrários aos das suas comunidades tradicionais, como é 

o caso do Estado brasileiro na maioria das vezes.  

A CDB valida os DPI, desde que, os mesmos não se contraponham aos seus 

objetivos, para tanto, as legislações, nacional e internacional, que tratam dos DPI devem 

trabalhar conjuntamente no sentido de fortalecer a CDB e não de contrapô-la. Daí a saída 

proposta pela convenção é a de que as legislações domésticas devem condicionar a solicitação 

de patente sobre um produto ou processo à informação da origem do CTA. 

O problema disso tudo é que os países que, majoritariamente, acessam o CTA para 

fins comerciais, não estão criando legislações que tratam do acesso e da proteção do CTA, 

isso faz com que mesmo que exista uma legislação específica de acesso e proteção do CTA no 

país de origem, o mesmo possa ser acessado em outro país que não possua uma legislação 

nacional específica e, portanto, ele continua sendo de livre acesso em determinados contextos 

e dessa forma, a repartição de benefícios não se realiza ou ainda mais, quando a legislação 

existe, a limitam a regular o uso de terceiros, sem que haja um compromisso legal das suas 
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instituições usuárias em respeitar as leis nacionais dos países de origem, daí a repartição de 

benefícios tem sido muito aquém do uso real desses recursos. Por isso que se faz necessário a 

criação de um regime internacional, enquanto todos os países não tenham legislação, mas 

essas legislações nacionais, quando formuladas, devem estar atreladas ao exercício da lei do 

outro, senão ainda precisaríamos discutir um regime internacional. 

Um grande exemplo disso são os EUA que aderiram à CDB, mas não ratificaram 

suas disposições, por não concordarem com os termos adotados para a transferência de 

tecnologias. Assim, desde estão, esse Estado vem estabelecendo contratos de trocas entre 

patrimônio genético e tecnologia com os Estados megadiversos, impondo a salvaguarda das 

patentes e obrigações por via das cláusulas contratuais, como a de fornecer aos EUA todas as 

informações locais associadas ao patrimônio genético coletado, ou seja, sobre o CTA. Por 

outro lado os EUA não assumem qualquer tipo de obrigação para com a comunidade 

tradicional, no máximo solicitar autorização para publicar e mencionar sua autoria (CUNHA, 

1999). No contexto desses contratos os Estados provedores não possuem poder de decisão 

sobre as cláusulas contratuais e sobre o que será pesquisado, ou seja, são impedidos de 

exercer a soberania sobre sua biodiversidade. Por isso a importância de que cada Estado-parte 

tenha uma regulamentação nacional que estabeleça critérios mínimos para negociações dessa 

natureza.  

 

Certo é que, enquanto for legalmente possível que uma empresa européia, 

dos EUA ou do Japão (países onde estão concentradas as multinacionais da 
área biotecnológica) colete material biológico em um país do Sul, leve-o 

para o exterior, identifique um princípio ativo, sintetize-o e obtenha uma 

patente sobre um produto ou processo resultante, sem a imposição de 

qualquer sanção pelo sistema internacional, muito pouca eficácia prática terá 
a CDB. (SANTILLI, 2004, p. 351). 

 

A grande problemática da CDB, desde sua gênese, perpassa pela arbitragem entre os 

interesses divergentes dos países do norte e do sul, todavia, enquanto esta convenção se 

silenciar diante desses fatos e não estabelecer sanções internacionais às violações das suas 

diretrizes, os seus objetivos dificilmente serão alcançados. Até então, a CDB “apenas prevê 

um sistema de solução de controvérsias, em caso de divergência entre as partes contratantes, 

baseado na negociação e mediação.” (BERTOGNA; CIBIM, 2006, p. 128). 

Asseveramos, ainda, que as soluções apresentadas pela CDB de privatização nas 

duas pontas da cadeia produtiva e de troca de tecnologias pelo acesso ao CTA, para combater 

a biopirataria e mediar a exploração dos países do sul pelos países do norte, no sentido de 
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dirimir o abismo econômico e tecnológico existente entre eles, somente fizeram reiterar a 

ideologia individualista, economicista e desenvolvimentista do capital, ou seja, representou 

mais uma queda de braço vencida pela ética capitalista, a CDB transformou o CTA em uma 

coisa, objeto, passível de ser valorado. E ainda, teve a função de assegurar uma base legal 

para a expansão imperialista do capitalismo contemporâneo porque mesmo diante das 

manifestações contrárias dos países do sul, a CDB reiterou os DPI.  

 

Por intermédio do sistema de patentes, produtos e processos desenvolvidos a 

partir de recursos coletados nos países biodiversos, e mediante a utilização 
de conhecimentos gerados por comunidades locais, caem no domínio 

privado e exclusivo dos detentores dos direitos de propriedade intelectual, 

que são, em geral, empresas multinacionais da área biotecnológica. 

(SANTILLI, 2004, p. 349). 

 

Ainda no âmbito da CDB foi estabelecido no ano de 2014, o Protocolo de Nagoia, 

documento produzido na 10ª Conferência das Partes (COP), em resposta às reivindicações 

apresentadas pelo grupo dos países megadiversos que exigiam a criação de um regime 

internacional de acesso e repartição de benefícios. Nesse sentido é o instrumento de 

implementação das provisões sobre acesso e repartição de benefícios, anteriormente 

estabelecidas pela CDB. Trata, portanto, do acesso aos recursos genéticos e da repartição justa 

e equitativa dos benefícios decorrentes desse acesso, conforme define a CDB, e, assim, se 

aplica ao acesso do CTA e à repartição de benefícios decorrentes dessa utilização, tendo em 

vista que considera a inalienabilidade entre os recursos genéticos e o CTA. 

Tal documento reconhece o direito das comunidades indígenas e locais de 

identificarem os devidos portadores de seu CTA no âmbito de suas comunidades. Reconhece 

também que o CTA possui relevância social, ambiental e econômica para a toda sociedade, 

mas, especialmente para as comunidades tradicionais, pois é um elemento integrante de sua 

identidade cultural. Reconhece, ainda, a existência de diversas formas de produção e 

reprodução do CTA e que todas devem ser respeitadas. 

Reitera que todos os benefícios decorrentes da utilização do CTA deverão ser 

repartidos de forma justa e equitativa, e essa repartição deve se dar em termos mutuamente 

acordados e os benefícios podem ser monetários ou não monetários, para isso as partes devem 

tomar medidas legislativas, administrativas e de política que assegurem isso. 

 

Em conformidade com a legislação doméstica, cada Parte tomará medidas, 

conforme adequado, com o objetivo de assegurar que o CTA a recursos 

genéticos detido por comunidades indígenas e locais seja acessado com 
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consentimento prévio informado ou com aprovação e envolvimento dessas 

comunidades indígenas e locais e em termos mutuamente acordados. 

(PROTOCOLO..., 2014). 

 

Recomenda que os países do sul estimulem pesquisas sobre CTA, estabelecendo para 

tanto medidas simplificadas de acesso, especialmente, para pesquisas que não tenham 

finalidades comerciais. Quando o acesso ao CTA for realizado em áreas transfronteiriças – ou 

seja, quando o mesmo CTA for compartilhado por uma ou mais comunidades tradicionais ou 

locais em diferentes Partes –, ou em condições que não seja possível conceder ou obter 

consentimento prévio, deverá ser considerado o mecanismo global multilateral de repartição 

de benefícios, e o fundo decorrente dessa repartição será destinado para apoiar a conservação 

da biodiversidade em escala global. 

Orienta que cada país ao implementar um regime doméstico de repartição de 

benefício, considere as leis e normas das comunidades tradicionais ou locais e recomenda 

ainda: a elaboração de protocolos comunitários
25

, o estabelecimento de requisitos mínimos 

para termos mutuamente acordados e de modelo de cláusulas contratuais com o intuito de 

assegurar que a repartição de benefícios decorrentes da utilização do CTA seja justa e 

equitativa. Chama atenção para que os países, na medida do possível, não restrinjam o uso e o 

intercâmbio do CTA entre as comunidades tradicionais. 

Aconselha que cada Estado designe um ou mais órgãos nacionais como Ponto Focal, 

responsáveis por divulgar informações sobre: os procedimentos para obtenção do 

consentimento prévio informado, o estabelecimento de termos mutuamente acordados, o 

contrato de repartição de benefícios e sobre autoridades competentes, comunidades 

tradicionais e outros sujeitos relevantes nesse processo; e uma ou mais autoridades nacionais 

competentes para concessão de acesso e para orientar, monitorar e fiscalizar o processo de 

obtenção do consentimento prévio informado e o estabelecimento de termos mutuamente 

acordados de repartição de benefícios. Cada Estado, porém, pode nomear apenas um órgão ou 

uma autoridade nacional para executar as duas funções; e após a nomeação deverá informar 

ao Secretariado da CDB sobre o seu ponto focal e as autoridades nacionais competentes.  

As reuniões das partes deste protocolo serão realizadas junto com as reuniões da 

COP da CDB, sendo que somente terão direito a voto aqueles Estados-parte do protocolo. A 

                                                
25

 “Norma procedimental dos povos indígenas ou comunidades tradicionais que estabelece, segundo seus usos, 

costumes e tradições, os mecanismos para o acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição de 

benefícios de que trata esta Lei.” (BRASIL, 2014). 



116 

 

COP funciona dividida por programas de trabalhos temáticos e um dos grupos de trabalho é o 

GT-8j que discute a aplicação do item “j” do art. 8 da CDB que diz: 

 

Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter 

o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações 

indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à 
utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla 

aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse 

conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa dos 
benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas. 

(BRASIL, 2008a, p. 106). 

 

Nessa perspectiva, o GT-8j “tem discutido a elaboração de elementos de um código 

de conduta ética para garantir o respeito ao patrimônio cultural e intelectual das comunidades 

indígenas e locais, no que tange à conservação e ao uso sustentável da diversidade biológica e 

analisado elementos de sistemas de proteção sui generis para o conhecimento tradicional.” 

(CLEMENTINO; FERREIRA, 2010, p. 17, grifos originais), pois é urgente a o 

estabelecimento de sanções caso não se cumpra o que estabelece a convenção. 

Essa mesma alínea do art. 8 foi regulamentada aqui no Brasil através da Medida 

Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, criada no ano de 2000 e reeditada por 15 

vezes consecutivas em 2001
26

, mas que após a Emenda Constitucional (EC) nº 32/2001
27

 foi 

transformada em medida permanente. Essa MP dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, 

a proteção e o acesso ao CTA, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e 

transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências. 

Portanto, a MP regulamenta também o art. 1, a alínea “c” do art. 10 e os arts. 15 e 16 da CDB. 

Essa legislação não se aplica ao intercâmbio de informações e de tecnologia já praticado entre 

as comunidades tradicionais.  

A MP determina que o acesso ao CTA deve estar vinculado a uma das seguintes 

finalidades: pesquisa científica, que a priori não apresenta potencial econômico; 

bioprospeção, de interesse estritamente econômico e comercial; e desenvolvimento 

tecnológico, trabalho sistemático decorrente de conhecimento já existente que visa a produção 

                                                
26

 Segundo Bensusan (2003), entre 2000 e 2002, mesmo a MP estando em vigor, o Governo Federal foi omisso 

quanto ao estabelecimento de instrumentos para regulamentação do acesso ao CTA, e coincidentemente neste 

período novos casos de biopirataria foram denunciados. 
27

 A EC nº 32/2001 limitou a reedição de medidas provisórias para uma única vez, e determinou o prazo máximo 

de sessenta dias para as mesmas serem votadas para conversão em lei, sob a pena de perda da vigência, todavia, 

“as MPs editadas anteriormente à emenda 32/2001 foram mantidas em vigor até deliberação definitiva do 

Congresso Nacional e esta é a razão pela qual a Medida Provisória nº 2186-16/2001 se transformou em medida 

‘permanente’.” (DOURADO, 2008, p. 92). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc32.htm>. Acesso em: 26 mai. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc32.htm
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de inovações e a elaboração ou modificação de produtos existentes, e que possui forte recorte 

econômico e comercial (BRASIL, 2008c). Esta medida, segundo seu art. 8, é o instrumento 

nacional protetivo do CTA contra qualquer utilização e exploração ilícita ou não autorizada 

pelo CGen. Nesse mesmo artigo é reiterado que o CTA integra o patrimônio cultural 

brasileiro e como tal deve ser objeto de cadastro, reconhece o direito das comunidades 

tradicionais em decidir sobre o uso do seu CTA e refere que a proteção concedida pela MP ao 

CTA não objetiva dificultar ou impedir a utilização e o desenvolvimento do mesmo, da 

mesma forma que “não afetará, prejudicará ou limitará direitos relativos à propriedade 

intelectual.” (BRASIL, 2008c, p. 173). Se por um lado a MP reconhece, em termos, o direito 

das comunidades indígenas e locais de decidirem sobre o uso de seu CTA, por outro, não cria 

nenhum mecanismo claro para tornar tal atitude possível. 

Qualquer concessão de DPI sobre processo ou produto obtido a partir de CTA fica 

condicionada a esta MP, o requerente tem por obrigação informar se há associação do produto 

ou processo submetido ao conhecimento tradicional, como também a origem do CTA. 

Segundo o art. 31 da MP compete ao INPI liberar essa concessão que fica condicionada à 

apresentação do certificado de procedência legal e da declaração de origem para fins de 

repartição de benefícios.  

A Resolução nº 134, de 13 de dezembro de 2006 é o documento que normaliza os 

procedimentos relativos ao requerimento de pedidos de patentes cujo objeto tenha sido obtido 

em decorrência de um acesso a uma amostra de componente do patrimônio genético. Segundo 

esta resolução o requerente do pedido de patente deverá declarar ao INPI, via formulário de 

depósito de pedido de patente, o cumprimento das determinações da MP, o número e a data de 

autorização do acesso, a origem do material genético e se há CTA. 

Segundo a MP qualquer atividade que acesse o CTA de comunidades tradicionais, 

deve ter primeiramente a anuência prévia das mesmas, pré-requisito para posterior 

autorização do CGen, isso implica em dizer que, a MP somente é aplicável a um CTA de 

origem identificável. O art. 9 trata dos direitos das comunidades tradicionais
28

 e garante a elas 

o direito de: ter a indicação da origem do conhecimento tradicional em todas as publicações, 

explorações, divulgações e utilizações; impedir que terceiros não autorizados acessem, 

utilizem, explorem, divulguem ou transmitam seus conhecimentos; perceber benefícios pela 

exploração econômica por terceiros, direta ou indiretamente, do CTA. Reconhece a total 

                                                
28

 As comunidades tradicionais são tratadas na MP nº 2186-16, de 23 de agosto de 2001 como comunidades 

locais.  
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titularidade da comunidade tradicional sobre o CTA, mesmo que somente um integrante dela 

o detenha. 

 

O legislador brasileiro, ao conceituar CTA, para fins da MP, sinalizou com 

algumas informações importantes. O conhecimento é sempre considerado 

como coletivo, ainda que apenas um membro da comunidade o detenha, 
opção jurídica que impossibilita o monopólio individual. Não são todos os 

conhecimentos tradicionais que possuem relevância para a aplicação da 

legislação brasileira, mas, apenas, aqueles que possuam um valor real ou 
potencial, não sendo considerado como tal, o conhecimento que não 

apresente utilidade. Esse conhecimento deve ser sempre associado ao 

patrimônio genético e não considerado em si mesmo. (CLEMENTINO; 
FERREIRA, 2010, p. 36). 

 

A MP criou a anuência prévia em substituição ao consentimento prévio informado 

consagrado pela CDB, alguns estudiosos do tema asseveram que essa substituição agravou a 

questão do acesso ao CTA pelo simples fato da categoria “anuência prévia” não ter sido 

conceituada legalmente, “o que abre possibilidades de interpretações subjetivas. Além do 

mais, no caso de ‘relevante interesse público’, a medida provisória faculta a dispensa desta 

anuência.” (BENSUSAN, 2003, p. 13). 

A Resolução nº 5 de 26 de junho de 2003 é o documento que estabelece diretrizes 

para a obtenção de anuência prévia para o acesso a CTA para fins de pesquisa científica sem 

potencial ou perspectiva de uso comercial. O processo de obtenção de anuência prévia da 

comunidade deve ser pautado nas seguintes diretrizes: esclarecimentos das comunidades 

anuentes, em linguagem acessível, do objetivo da pesquisa e o uso futuro das informações 

obtidas do CTA; respeito a organização política e social das comunidades envolvidas; 

esclarecimento à comunidade sobre os direitos e as responsabilidades de cada uma das partes; 

estabelecimento de modalidades e formas de repartição dos benefícios; respeito ao direito da 

comunidade de recusar o acesso ao seu CTA. A liberação do CGen está condicionada à 

anuência prévia da comunidade e é de sua competência averiguar se o processo respeitou as 

diretrizes acima apresentadas. 

As diretrizes para a obtenção de anuência prévia para o acesso ao CTA com 

potencial ou perspectiva de uso comercial são estabelecidas pela Resolução nº 6, de 26 de 

junho de 2003. O processo de obtenção de anuência prévia da comunidade é igual ao exigido 

pela Resolução nº 5/2003, acrescido de provisão de apoio científico, linguístico, técnico e 

jurídico sempre que solicitado pela comunidade.  
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A MP inovou ao adotar o termo “patrimônio genético”
29

 em substituição ao termo 

“recurso genético” adotado pela CDB, porque partiu do princípio de que uma vez extraída a 

informação genética de determinado recurso, a mesma poderia ser livremente distribuída, e 

que portanto, é essa informação genética que mais carece de proteção.  

Esta medida criou também o CGen no âmbito do MMA para coordenar a 

implementação de políticas para a gestão do patrimônio genético, tendo caráter deliberativo e 

normativo, composto por órgãos e entidades da administração pública federal e presidido pelo 

MMA, que não contempla a representação das comunidades tradicionais. Subdivido em 

quatro câmaras técnicas nas quais os membros do conselho são alocados conforme a afinidade 

de responsabilidades de cada membro com as competências de cada câmara, que para fins 

desta pesquisa cabe destacar somente três delas: a de Conhecimento Tradicional, constituída 

por 18 membros
30

, responsável pela elaboração de propostas e normas relativas ao acesso e à 

proteção do CTA e à repartição de benefícios; a de Repartição de Benefícios, composta por 16 

membros
31

, responsável pela elaboração de instrumentos adequados e identificação de 

diversas formas de repartição de benefícios pelo acesso ao CTA; a Câmara de Procedimentos 

Administrativos, constituída por 08 membros
32

, responsável pela autorização de acesso ao 

CTA como também pela elaboração de propostas e normas relativas ao acesso e à proteção do 

CTA e à repartição de benefícios. Nas duas primeiras há representação dos movimentos 

socioambientais na figura do ISA. 

Desde 2003 o CGen é, portanto, a autoridade nacional para tratar do acesso ao CTA, 

a ele compete o estabelecimento de critérios para autorização do acesso ao CTA, de diretrizes 

para elaboração do Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 

Benefícios (CURB) e de critérios para a criação da base de dados para o registro de 

informação sobre o conhecimento tradicional; o acompanhamento das atividades de acesso ao 

                                                
29

 “Informação de origem genética, contida em amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, 

microbiano ou animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de 

extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontrados em condições in situ, inclusive domesticados, 

ou mantidos em coleções ex situ, desde que coletados em condições in situ no território nacional, na plataforma 

continental ou na zona econômica exclusiva.” (BRASIL, 2008c, p. 171). 
30

 MMA, MCTI, MS, Ministério da Justiça (MJ), MAPA, MinC, MDIC, IBAMA, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Instituto Evandro Chagas, Fundação Nacional do Índio 

(Funai), INPI, Fundação Cultural Palmares, Ministério Público Federal (MPF), Instituto Sócio Ambiental (ISA) 

e Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). 
31

  MMA, MCTI, MS, MJ, MAPA, MinC, MDIC, IBAMA, CNPq, Embrapa, Funai, INPI, Fundação Cultural 

Palmares, MPF, ISA e CEBDS. 
32

 MMA, IBAMA, CNPq, Embrapa, Funai, INPI, Fundação Cultural Palmares, MPF. 
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CTA; a deliberação sobre autorização de acesso e autorização especial de acesso
33

 ao CTA; e 

a liberação de anuência aos CURB’s.  

 

O acesso e a remessa do patrimônio genético bem como o acesso ao CTA 

existente no País passou a depender de autorização do Conselho de Gestão 

do Patrimônio Genético, ficando sujeito à repartição de benefícios, nos 
termos e nas condições legalmente estabelecidos; preservou-se o intercâmbio 

e a difusão de componente do patrimônio genético e do CTA praticado entre 

as comunidades indígenas e as comunidades locais, desde que em seu 
próprio benefício e baseados na prática costumeira. (YANAI, 2012, p. 48). 

 

Assim, na prática quem define os critérios para o acesso ao CTA, os tipos de 

repartição de benefícios e quem são os beneficiários (Estado, instituições de pesquisas, 

pesquisadores, comunidades tradicionais), e as regras para a sua salvaguarda é o Estado! 

Obviamente que essa foi uma responsabilidade assumida pelo mesmo a partir das pressões 

exercidas pelos setores da sociedade civil, em especial os movimentos socioambientais e 

indígenas, absorvidos com a salvaguarda do CTA, todavia não estamos questionando a 

centralidade do Estado como regulador, mas não podemos ignorar o seu caráter de classe que 

o impele, em maior ou em menor medida, a sobrepor os interesses daquela que o domina, por 

isso é indispensável que os setores subalternos continuem pressionando no sentido de não 

somente fazer emergir suas demandas na esfera da sociedade política, mas, principalmente, de 

garantir sua participação nos espaços de decisão e assim, se fazer presente no movimento 

político e dialético de concessão-conquista.  

As autorizações de acesso concedidas pelo CGen estão limitadas às instituições 

nacionais, públicas ou privadas, que desenvolvem pesquisas, desenvolvimento tecnológico e 

inovação nas áreas biológicas e afins; são concedidas autorizações às pessoas jurídicas 

estrangeiras que participem de pesquisas juntamente com uma instituição pública nacional. 

Tais autorizações estão condicionadas à anuência prévia da comunidade.  

Segundo a MP o acesso ao CTA se realiza através da coleta de informações e a 

instituição que estiver sob a posse dessas informações tem por obrigação facilitar o acesso à 

tecnologia e realizar a transferência da tecnologia desenvolvida com o intuito de conservação 

e utilização do CTA. O acesso à tecnologia e transferência de tecnologia entre as instituições 

nacionais (pública ou privada) e as estrangeiras pode se realizar também através: de pesquisa 

científica; do desenvolvimento tecnológico; do intercâmbio de informações; da exploração 

econômica, em parceria, do processo ou do produto; da consolidação de infraestrutura de 

                                                
33

 Documento que permite, sob condições específicas, o acesso a conhecimento tradicional associado, com prazo 

de duração de até dois anos, renovável por iguais períodos. (BRASIL, 2008c).  
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pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico; e do estabelecimento de 

empreendimento de base tecnológica em conjunto. A empresa que garantir o acesso e a 

transferência de tecnologia à instituição nacional, pública ou privada, que esteve responsável 

pelo acesso e remessa do CTA, e que posteriormente pretenda investir na área de PD&I no 

país terá todo apoio do Estado, no sentido de incentivos fiscais e outros estímulos. 

Compete também ao CGen averiguar se o processo para obtenção da anuência prévia 

da comunidade respeitou as diretrizes ora apresentadas. Para fins comerciais o requerente 

também deve apresentar um laudo antropológico independente, relativo ao acompanhamento 

do processo de anuência prévia, que contenha: as formas de organização social e de 

representação política da comunidade; avaliação do grau de esclarecimento da comunidade; 

avaliação dos impactos socioculturais; descrição detalhada do processo de obtenção da 

anuência; avaliação se houve o cumprimento das diretrizes estabelecidas por essa resolução. 

Mesmo que a solicitação de acesso ao CTA não contemple acesso ao patrimônio genético ao 

qual ele está associado, no caso de autorização para fins comerciais, o requerente deve coletar 

uma amostra pra identificação taxonômica que deverá ser depositada em uma instituição 

nacional credenciada no CGen. Para cada novo uso pretendido deverá haver um novo 

processo de obtenção de anuência prévia. 

A instituição requerente do acesso deverá enviar, periodicamente, às comunidades 

relatório do andamento do projeto em linguagem acessível e se solicitado pela comunidade, 

em idioma nativo. O requerente não deverá transmitir as informações colhidas no CTA, mas 

esse sigilo não deverá impedir o intercâmbio e a difusão já existentes e praticados nas 

comunidades; a exclusividade de uso e exploração deverá ter prazo determinado. 

O Decreto n
o
 3.945, de 28 de setembro de 2001, instituiu o Departamento de 

Patrimônio Genético, com a função de Secretaria-Executiva do CGen. Entre as suas 

atribuições incluem a implementação das deliberações do CGen e a instrução e tramitação dos 

pedidos de acesso, remessa e repartição de benefícios a serem submetidos à deliberação do 

conselho. 

Até 2012 o CGen tinha avaliado apenas 25 contratos (YANAI, 2012). Nas 

estatísticas atuais constam que o CGen editou 40 Resoluções, 08 Orientações Técnicas e já 

credenciou 358 instituições públicas nacionais para serem fiéis depositárias de amostra de 

componente do patrimônio genético. (BRASIL, 2014). 

A MP estabelece o CURB como o instrumento jurídico legítimo, de caráter 

multilateral, que contém as informações sobre as partes, o objeto, as condições de acesso ao 
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patrimônio genético e ao CTA, e as condições consumadas acerca da repartição de benefícios. 

Esse contrato somente se aplica quando houver perspectiva de uso comercial.  

Tanto a CDB quanto a MP estabeleceram as categorias jurídicas “sujeito de direito” e 

“contrato” como mediadoras no processo de acesso e proteção do CTA, mas para 

pesquisadores como DANTAS e NETO (2008, p. 76), essas categorias são “a-históricas e 

universais, representam interesses objetivos e se vinculam às necessidades de circulação de 

bens e do capital.”.  

O contrato é um instrumento jurídico que reflete a lógica burguesa e, portanto, 

“capaz de articular as relações envolvendo essas comunidades [comunidades locais] e as 

indústrias de material de cosméticos e farmacêuticas, que seriam os maiores interessados no 

acesso ao CTA à biodiversidade.” (DANTAS; NETO, 2008, p. 70). Enfatizam, ainda, que as 

cláusulas desse contrato são sucintas ao tratar do resguardo das comunidades tradicionais e da 

proteção do CTA, possibilitando assim, a prática da biopirataria. 

 

A ausência de dispositivos que determinem, imponham ou mesmo que 
obriguem o interessado em acessar o CTA à biodiversidade se faz notar, o 

que implica em colocar em condições absolutamente desiguais as 

comunidades, sobretudo pelo fato de que elas não têm controle do processo, 

incluindo ganhos, que não são explicitados nas negociações. (DANTAS; 
NETO, 2008, p.74). 

 

Asseveramos que, portanto, o aparato burocrático (anuências, consentimentos, 

acordos, contratos, patentes, etc.) utilizado pelo Estado brasileiro para mediar o acesso e a 

proteção do CTA vem paulatinamente fetichizando a sua produção. Da mesma forma que a 

ciência e os avanços tecnológicos vêm desestruturando a conexão existente entre o território – 

incluindo os recursos naturais nele existentes – e os conhecimentos tradicionais, base das 

culturas tradicionais. 

  

A burocratização, assim, aparece como um momento da alienação, na 

medida em que fetichiza determinados elementos da ação humana, 
transformando-os em “regras” formais pseudo-objetivas. E sua generalização 

serve diretamente à perpetuação do capitalismo, pois reproduz 

incessantemente a espontaneidade da economia de mercado, desligando-se 
da totalidade (do conteúdo social, das possibilidades de renovação, da 

finalidade humana do todo social) e submetendo todas as contradições reais 

a uma homogeneização formalista. (COUTINHO, 2010, p. 41). 

 

Por esses motivos é que Dantas e Neto (2008) afirmam que para utilizar o contrato 

como categoria jurídica mediadora entre os interesses coletivos das comunidades tradicionais 
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e os interesses privados do capital, precisa passar por um processo de “atualização” porque 

nesse conflito não há somente interesse econômico, mas cultural e social, e são justamente 

esses elementos que o capital objetiva eliminar com a burocratização, quebrando o vínculo 

que fundamenta essa produção para então esvaziá-la e recriando outro vínculo, o 

mercadológico.  

 

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 mercadoria 

especializada. O resultado é a apropriação privada das próprias condições da 

vida e a possibilidade do seu controle e monopolização. (GARCIA, 1996, p. 
23). 

 

No mais, o firmamento de um contrato que de fato cumpra o objetivo de repartir de 

forma justa e equitativa os benefícios provenientes do acesso ao CTA demanda um nível de 

maturidade organizacional das comunidades tradicionais e um grau de mobilização das 

mesmas que ainda não foram alcançados e isso é tão óbvio que é, ainda, o Estado – através do 

CGen – o responsável pelo estabelecimento das diretrizes que guiam a elaboração dos 

contratos. Mas, contraditoriamente, essa lógica contratual pode suscitar mais conflitos do que 

mobilização entre as comunidades tradicionais se considerarmos a possibilidade, muito mais 

concreta do que se imagina, de que diferentes comunidades possam compartilhar de um 

mesmo conhecimento, e nesse contexto não é possível identificar de onde se origina. 

 

Se a ideia é levantar um dinheiro para as comunidades, aí, então, você vai 
criar um sistema onde as comunidades podem pedir suas patentes no INPI, 

ganhar um dinheiro, brigar entre elas, umas com as outras, pelos direitos, e 

enquanto isso os monopólios estão se estabelecendo por cima de todos eles. 

Então, é muito mais importante definir mecanismos de como reconhecer e 
exercer esses direitos comunitários no sentido de limitar o exercício do 

monopólio por sobre as comunidades. É mais importante impedir a 

apropriação privada dos direitos comunitários do que lutar por um pedaço da 
apropriação privada, por um dinheirinho que vai sobrar para as 

comunidades, mas levar ao conflito, à briga, à concorrência generalizada 

entre elas. (SHIVA, 1996, p. 15-16). 

 

O documento que estabelece diretrizes para a elaboração e análise dos CURB’s que 

envolvam acesso ao CTA é a Resolução nº 11, de 25 de março de 2003, segundo a qual o 

contrato deve contemplar o que foi especificado pela MP em seus arts. 27 e 28, o primeiro 

discorre sobre a indicação e a qualificação das partes e o segundo sobre as cláusulas 

essenciais que ele deve conter, a saber: objeto e uso pretendido; prazo de duração da 



124 

 

exploração; a forma de repartição de benefícios e de acesso e transferência de tecnologia; 

direitos e responsabilidades das partes; direito de propriedade intelectual; rescisão; e 

penalidades. Nos casos em que o Estado for parte também, o contrato será regido pelo regime 

jurídico de direito público. O contrato deve ser coerente com a anuência prévia obtida. 

O prazo de cada etapa deverá ser discriminado no CURB, tais como: acesso, 

bioprospecção, desenvolvimento do produto ou processo e a exploração comercial. A priori o 

prazo para o recebimento dos benefícios será contado a partir do inicio da exploração 

comercial, mas pode ser acordado de forma diferente entre as partes, desde que seja 

especificado no contrato. As informações sobre o pagamento do benefício devem ser claras 

quanto: a forma de repartição dos benefícios; a base e a forma do cálculo; se o cálculo será 

sobre a receita ou o lucro, sobre o valor bruto ou líquido, e ainda tratar das deduções a serem 

efetuadas.  

A repartição dos benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou 

processo desenvolvido a partir de amostra do CTA é constituída de: divisão de lucros, 

pagamento de royalties, acesso e transferência de tecnologias, licenciamento de produtos e 

processos e capacitação de recursos humanos. À União é assegurada uma parcela desses 

benefícios mesmo quando a mesma não faz parte no CURB.  

O órgão designado para realizar a fiscalização das condutas e atividades lesivas ao 

CTA, pelo Decreto n
o
 5.459, de 07 de junho 2005, é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que em julho de 2010 criou o Núcleo 

Temporário de Combate ao Acesso Ilegal ao Patrimônio Genético e ao CTA, vinculado 

tecnicamente à Diretoria de Proteção Ambiental dessa autarquia. (BRASIL, 2014).  

Segundo este decreto, qualquer ação que viole as normas previstas na MP será 

considerada infração administrativa contra o CTA, devendo o infrator pagar uma indenização 

correspondente a, no mínimo, 20% do faturamento bruto obtido pela exploração comercial 

ilícita ou de royalties obtidos, sem prejuízo das seguintes sanções: advertência; multa; 

apreensão e suspensão da venda dos produtos obtidos a partir de informação sobre o CTA; 

embargo da atividade; suspensão ou cancelamento do registro, patente, licença ou 

autorização; perda ou restrição de incentivo e benefício fiscais concedidos pelo governo; 

embargo da atividade; interdição, parcial ou total, do estabelecimento ou do empreendimento; 

perda ou suspensão de participação em linha de financiamento; e proibição de estabelecer 

contratos com a Administração Pública por até cinco anos. 

Este decreto também regulamenta o art. 30 da MP, que trata das sanções, 

disciplinando as sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao CTA. Segundo este 
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documento são consideradas infrações administrativas contra o CTA: o acesso para fins de 

pesquisa científica, bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico sem a autorização do 

órgão competente ou em desacordo com a autorização obtida; a divulgação de informações 

obtidas a partir do CTA sem a autorização do órgão competente ou em desacordo com a 

autorização obtida; a omissão de associação e a origem do CTA em publicações, registro, 

inventário, utilização, exploração, transmissão ou qualquer forma de divulgação; a omissão ao 

poder público de informação essencial sobre atividade de acesso ao CTA.  

As multas serão destinadas aos seguintes fundos: Fundo Nacional do Meio Ambiente 

(FNMA), ao Fundo Naval (FN) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT) e serão utilizadas exclusivamente para atividades de conservação da 

diversidade biológica, de fomento à pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de 

capacitação de recursos humanos; assim como a parcela dos lucros e dos royalties, multas e 

indenizações, devidas à União.  

O decreto entende como produtos obtidos a partir de informação sobre o CTA, o 

registro de informações, em quaisquer meios, relacionadas a este conhecimento. As sanções a 

serem aplicadas deverão considerar os seguintes critérios: a gravidade dos fatos, o antecedente 

do infrator e a sua situação econômica. (BRASIL, 2010a). 

No ano de 2003 a MP foi alterada pelo Decreto nº 4.946, de 31 de dezembro, a partir 

de então a autorização de acesso ao CTA ficou condicionada à apresentação ao CGen: da 

anuência prévia do provedor do CTA; da indicação do destino das informações relativas ao 

CTA; do termo de compromisso assinado pelo representante legal da instituição; do CURB; 

da comprovação de que a instituição constitui-se sob as leis brasileiras; e do projeto de 

pesquisa. Foi acrescentado que as autorizações especiais de acesso não se aplicarão às 

atividades de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. 

Na esfera estadual, apenas dois estados brasileiros regulamentaram o acesso e da 

proteção do CTA, o Acre e o Amapá. 

A Lei nº 1.235, de 09 de julho de 1997 que dispõe sobre os instrumentos de controle 

do acesso aos recursos genéticos do Estado do Acre e dá outras providências; regula, dentre 

outros temas, os direitos e obrigações relativas ao acesso ao CTA das populações indígenas e 

comunidades locais no intuito de evitar possíveis prejuízos em relação aos direitos materiais e 

imateriais destes povos, estabelece os contratos como mecanismos de acesso ao CTA e a 

repartição justa e equitativa dos benefícios derivados desse acesso e utilização. O contrato de 

acesso é um “acordo entre a SECTMA [Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Ciência e 

Tecnologia] e as pessoas, físicas ou jurídicas, o qual estabelece os termos e condições para o 
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acesso aos recursos genéticos, incluindo obrigatoriamente a repartição de benefícios e o 

acesso e transferência de tecnologia.” (ACRE, 2008); Segundo essa lei, a repartição de 

benefícios compreende, 

 

As medidas para promover e antecipar o acesso prioritário aos resultados de 

pesquisa e desenvolvimento, de comercialização ou de licenciamento 

derivados do uso de recursos genéticos providos; o acesso e transferência de 
tecnologia relacionada a recursos genéticos, incluindo biotecnologia e 

participação em atividades de pesquisa e desenvolvimento relacionados a 

recursos biológicos. (ACRE, 2008). 

 

Estabelece, em seu art. 5, a soberania do estado do Acre sobre os seus recursos 

genéticos; o consentimento prévio e fundamentado das comunidades locais como pré-

requisito para a realização de qualquer atividade de acesso aos recursos genéticos; a 

integridade intelectual do CTA detido pela comunidade local através do seu reconhecimento, 

sua proteção, compensação justa e equitativa pelo seu uso e a garantia da liberdade de 

intercâmbio entre seus membros e com outras comunidades; a inalienabilidade, 

impenhorabilidade e imprescritibilidade dos direitos relativos ao CTA detido pelas 

comunidades locais possibilitando seu livre uso, mesmo após liberação de consentimento 

prévio e fundamentado a terceiros; que o Estado tem direito à participação nos benefícios 

econômicos e sociais decorrentes do acesso ao CTA, especialmente para prover o 

desenvolvimento sustentável das áreas onde foi realizado o acesso; a prioridade de acesso 

para os empreendimentos locais; a necessidade de promoção e apoio às distintas formas de 

geração de conhecimentos e tecnologias dentro do Estado; a necessidade de proteção, 

incentivo e valorização dos conhecimentos, inovações e práticas das comunidades locais 

sobre a biodiversidade. O retorno financeiro ao Estado será destinado ao Fundo Especial de 

Meio Ambiente do Estado do Acre. 

A lei do Acre é aplicada a todas as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 

estrangeiras que queiram ter acesso ao CTA localizado no seu território, mas o contrato 

somente poderá ser assinado por uma instituição de pesquisa pública ou privada nacional, de 

livre escolha da instituição estrangeira, desde que seja autorizada pela SECTMA. Para obter a 

autorização e firmar o contrato, o interessado deverá apresentar um projeto de acesso no qual 

constem: a identificação completa do solicitante e das pessoas e entidades que estarão 

associadas ou apoiando, como também a identificação dos provedores do CTA; cronograma 

de trabalho, orçamento e fontes de financiamento; informação detalhada e específica do CTA 

a que se pretende ter acesso, ou seja, seus usos atuais e potenciais; descrição da metodologia 
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adotada para a coleta; a localização precisa da comunidade; informações sobre o destino do 

CTA e seu provável uso posterior; e um protocolo de visitas à comunidade e das informações 

recolhidas, de forma oral ou escrita. São partes do contrato de acesso: o Estado, representado 

pela SECTMA; o solicitante de acesso; e o provedor do CTA. O contrato de acesso ainda 

deve ter, como parte integrante, um anexo, denominado de contrato acessório de utilização de 

conhecimento tradicional, subscrito por todas as partes acima descritas, estabelecendo a 

compensação justa e equitativa relativa aos benefícios provenientes da utilização de tal 

conhecimento tradicional.  

Após ser deferido o projeto de acesso, um contrato de acesso será elaborado 

contendo: definição do objeto do contrato conforme projeto de acesso; indicação de todos os 

benefícios (econômico, social, técnico, tecnológico, biotecnológico, científico e cultural) 

especificando a distribuição inicial e posterior; cláusula que obrigue o solicitante a não 

transferir a terceiros o acesso ou utilização do CTA sem o consentimento prévio da SECTMA 

e das comunidades locais; cláusula que reitere o compromisso do solicitante de comunicar 

previamente à SECTMA sobre as pesquisas e utilizações do CTA; como também transmitir à 

SECTMA os relatórios e publicações realizados com base no CTA acessado; informar 

previamente a SECTMA sobre a obtenção de produtos ou processos novos, distintos do objeto 

do contrato; estabelecimento de garantias que assegure o ressarcimento, em caso de 

descumprimento de cláusulas do contrato por parte do solicitante; participação estatal dos 

benefícios econômicos, sociais e ambientais dos produtos e processos derivados da atividade 

de acesso. O contrato tem prazo de vigência de 2 a 5 anos, sendo renovável por períodos 

iguais, podendo ser rescindido a qualquer momento pela SECTMA. 

A lei também estabelece a possibilidade de contratos provisórios com prazo máximo 

de vigência de 2 anos. Nesse tipo de contrato parte das exigências é igual ao de um contrato 

de acesso normal, porém, não é exigida informação detalhada e especificada do CTA a que se 

pretende ter acesso, o que inclui seus usos atuais e potenciais; nem a indicação do destino e 

seu provável uso posterior. Ele prevê somente a apresentação de um relatório circunstanciado 

da bioprospecção realizada, até 180 dias a partir da data de término do contrato, porém, não 

autoriza utilizações comerciais dos produtos ou processos obtidos a partir do acesso ao CTA. 

A parte contratante terá prioridade para receber autorizações e firmar contrato de acesso por 

até um ano da data de término do contrato. 

O acompanhamento dos procedimentos de acesso deverá ser realizado por uma 

instituição técnico-científica brasileira designada pela SECTMA, a qual que também 

responderá pelo cumprimento, ou não, das obrigações assumidas pela pessoa física ou jurídica 
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contratante. Cabe à SECTMA acompanhar junto à instituição o cumprimento dos termos da 

autorização e do contrato de acesso. 

Em seu art. 36 deixa claro que a autorização ou contrato para acesso ao CTA não 

implica em autorização para sua prospecção para o exterior, tal fato deverá ser previamente 

solicitado e justificado. Não serão validados títulos de propriedade intelectual ou similares a 

terceiros, ou seja, direitos individuais de propriedade intelectual, sobre o CTA, pois em seu 

art. 41, “reconhece e protege os direitos das comunidades locais de se beneficiar 

coletivamente por suas tradições e conhecimentos e de serem compensadas pela conservação 

dos recursos biológicos e genéticos, seja mediante direitos de propriedade intelectual ou de 

outros mecanismos.” (ACRE, 2008). Segundo a lei do Acre o CTA é gerado ao longo de 

várias gerações, portanto, não é possível identificar um indivíduo responsável por sua 

“criação”, devendo então sua proteção seguir regras específicas de direitos coletivos de 

propriedade intelectual. Todavia, a lei não dispõe acerca do processo de solicitação e 

reconhecimento dos direitos coletivos de propriedade intelectual. 

 

A proteção aos conhecimentos, inovações e práticas desenvolvidas mediante 

processos cumulativos de conservação e melhoramento da biodiversidade, 
nos quais não é possível identificar um indivíduo responsável diretamente 

por sua geração, obedecerá regras específicas para direitos coletivos de 

propriedade intelectual. (ACRE, 2008, p. 156). 

 

A lei assegura o direito das comunidades tradicionais e locais de negarem o acesso 

aos seus conhecimentos como também o de exigir restrições às atividades relacionadas 

mesmo estando fora do seu território. 

A SECTMA ficará responsável pelo acompanhamento das pesquisas e dos 

inventários, pelo desenvolvimento de um sistema para organizar estas informações e por 

verificar se o solicitante tem capacidade jurídica e técnica. As decisões da SECTMA deverão 

ser deferidas também pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia 

(CEMAT) e por uma comissão nomeada por este conselho, a qual deverá contemplar 

representantes do governo estadual e municipal, de entidades estatais de pesquisa, da 

comunidade científica, do Ministério Público Estadual (MPE) e de representantes das 

comunidades tradicionais. A lei assegura que em qualquer momento, o Poder Público deverá 

adotar medidas, inclusive, de embargo das atividades caso as mesmas causem efeitos adversos 

à identidade cultural das comunidades locais ou faça utilização do CTA em não conformidade 

com o disposto nesta lei. 
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A Lei nº 388, de 10 de dezembro de 1997, que dispõe sobre os instrumentos de 

controle do acesso à biodiversidade do estado do Amapá e dá outras providências, não 

discorre diretamente sobre o acesso e proteção do CTA, o que deixa brechas para a sua 

apropriação e exploração indevidas, pois entendemos que o acesso a plantas medicinais em 

comunidades tradicionais implica em acesso ao CTA. Segundo esta lei, o Poder Executivo 

tem a função de garantir que as comunidades locais e os povos indígenas participem dos 

espaços deliberativos acerca do acesso aos recursos genéticos dentro dos seus territórios e dos 

benefícios econômicos e sociais decorrentes desse acesso. Para tanto, deverá ser criada uma 

comissão que ficará responsável por coordenar, avaliar e assegurar que o processo de acesso e 

uso dos recursos genéticos cumpra esta lei, os contratos e os termos de autorização. A 

comissão será composta por representantes do governo estadual, municipal, comunidade 

científica e ong’s, e pelo setor privado (AMAPÁ, 2008). Aplicada a pessoas físicas e 

jurídicas, a solicitação de acesso deverá ser apresentada a esta comissão em um requerimento 

que constem: a informação detalhada e especificada sobre a pesquisa e os recursos a que 

deseja ter acesso, incluindo seus usos atuais e potenciais; a metodologia que será utilizada 

para a coleta; a localização precisa da área onde haverá o acesso aos recursos; e a indicação 

do destino e seu uso posterior. Todo processo de acesso deverá ser acompanhado por uma 

instituição técnico-científica nacional, anteriormente designada e que será corresponsável pelo 

estudo/pesquisa. 

O documento de autorização que será emitida pela comissão deverá: conter as 

informações prestadas pelo solicitante; estar em conformidade com as leis nacionais 

relacionadas; garantir a participação estadual e nacional nos benefícios econômicos, sociais e 

ambientais; reconhecer e assegurar às comunidades tradicionais seus direitos intelectuais 

coletivos e a remuneração pelo acesso, que serão estabelecidos no contrato de acesso 

concordado entre as partes. A lei deixa claro que o pagamento realizado pelo solicitante à 

comunidade pelo acesso não implica na transferência do controle do conhecimento, ou seja, 

ele continua sendo um patrimônio da comunidade onde foi acessado. 

O uso de recursos genéticos para qualquer fim deve ter a autorização de acesso, caso 

contrário, não se reconhecerá o direito sobre o uso. Qualquer transporte – dentro do país ou 

fora dele – de espécimes e de recursos genéticos deverá ser comunicado às autoridades 

competentes, a autorização de acesso não implica na sua livre circulação. 

De acordo com esta lei, o poder público tem como responsabilidade a promoção e o 

apoio ao desenvolvimento de tecnologias nacionais priorizando os usos e práticas tradicionais 

das comunidades locais. Para tanto, deverá fazer um levantamento e avaliação das tecnologias 
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tradicionais e locais. A lei estabelece sanções administrativas caso haja seu descumprimento 

que deverão ser regulamentadas pelo Poder público. 

Documentos internacionais como a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 

dos Povos Indígenas, de 2007, ratificada pelo Brasil em 2007; e a Convenção nº 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 1989, que trata dos direitos dos povos 

indígenas e tribais, ratificada no Brasil pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004 

reconhecem os direitos dos povos indígenas de reforçar e exercer o controle sobre suas 

instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais; ao mesmo tempo em que 

podem desfrutar do direito de participação efetiva nas instituições do Estado do qual fazem 

parte. Nesse sentido, a convenção da OIT delibera que os governos têm a responsabilidade de 

possibilitar a participação política dos povos tradicionais, de forma a permitir que juntos 

desenvolvam ações que objetivem a proteção dos seus direitos sociais, econômicos e 

culturais, “respeitando sua identidade social e cultural, seus costumes, tradições, e as suas 

instituições.” (BRASIL, 2007b, p. 137), todavia, a mesma tem sido alvo de críticas emanadas 

pelos movimentos indígena e socioambiental, no sentido de que foi omissa a questão da 

propriedade intelectual desses povos.  

 A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (PNPCT), instituída pelo Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007; e a 

Política Nacional de Biodiversidade (PNB), estabelecida pelo Decreto nº 4.339, de 22 de 

agosto de 2002 são políticas públicas brasileiras que reconhecem a pluralidade socioambiental 

e cultural dos povos e comunidades tradicionais, os seus direitos sobre seus conhecimentos, 

práticas e usos tradicionais e a importância da manutenção e do respeito desta 

sociodiversidade para a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade brasileira, ou 

seja, reconhece a relação de mútua dependência entre diversidade etnocultural e 

biodiversidade. 

Para a PNB as atividades de acesso ao CTA deverão transcorrer com o 

consentimento prévio informado das comunidades. Essas atividades de acesso, como também 

a repartição de benefícios decorrentes, deverão ser controladas com vistas à agregação de 

valor mediante pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, e a distribuição dos 

benefícios gerados pela sua utilização, deve ser realizada de modo que sejam compartilhados, 

de forma justa e equitativa, entre a sociedade brasileira e as comunidades tradicionais 

provedoras do CTA (BRASIL, 2002). 

Cabe ao Estado brasileiro, segundo a PNB, promover pesquisas sobre o CTA, 

inclusive acerca do seu potencial para uso comercial; realizar o cadastramento do CTA, como 



131 

 

uma das formas de prova quanto à origem destes conhecimentos; e divulgar as informações 

acerca do CTA, em conformidade com a legislação vigente buscando o seu reconhecimento, 

valorização e fortalecimento. 

A PNB recomenda a criação e implementação de um sistema sui generis de proteção 

do CTA baseado no principio dos direitos intelectuais coletivos, com a ampla participação 

destas comunidades e povos, resguardando seus interesses e valores; e o desenvolvimento de 

mecanismos e não de “contratos” que assegurem a repartição justa e equitativa dos benefícios 

derivados do uso do CTA, ou a sua atualização, pois, “a ‘atualização’ desse tipo de contrato 

[CURB] – se é possível considerar, está condicionada a essas ‘novas’ relações que extrapolam 

os esquemas pré-concebidos e que se coadunam com interesses sociais, de preservação da 

biodiversidade.” (DANTAS; NETO, 2008, p. 70). O reconhecido vínculo existente entre 

sociodiversidade e biodiversidade implica no entendimento de que a proteção do CTA 

perpassa, igualmente, pela garantia do direito ao território e aos recursos naturais nele 

presentes.   

 

Os processos, práticas e atividades tradicionais dos povos indígenas, 

quilombolas e populações tradicionais que geram a produção de 
conhecimentos e inovações relacionados a espécies e ecossistemas 

dependem de um modo de vida estreitamente relacionado com a floresta. A 

continuidade da produção desses conhecimentos depende de condições que 

assegurem a sobrevivência física e cultural dos povos tradicionais. 
(SANTILLI, 2004, p. 344). 

 

Nesse sentido, proteger o CTA demanda muito mais que a criação de um regime 

jurídico sui generis, demanda, principalmente, políticas públicas que garantam a tutela efetiva 

às comunidades tradicionais dos territórios e dos recursos neles existentes e o 

reconhecimento, fortalecimento e valorização do conhecimento tradicional. (SANTILLI, 

2004). Garantias previstas pela Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas em 

2007, especificamente seus arts. 26, 27, 31 e 32. 

Os argumentos contra a proteção do CTA por via das patentes é a de que esse 

mecanismo é inadequado ao CTA, pois não possibilita a sua proteção, mas a sua 

monopolização, “as patentes são aliadas estratégicas para as instituições, governos, 

pesquisadores que buscam manter-se a frente de pesquisas inovadoras, mercados competitivos 

e globalizados.” (YANAI, 2012, p. 52). A patente é um direito de propriedade intelectual, ou 

seja, direito de propriedade exclusiva sobre determinado produto ou processo por 20 anos, 

depois desse tempo ele se torna de domínio público. 
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Os conhecimentos tradicionais associados são produzidos e gerados de 
forma coletiva, a partir de ampla troca e circulação de ideias e informações, 

e transmitidos oralmente, de uma geração à outra. O sistema de patentes 

protege as inovações individuais (ou, ainda que as inovações sejam 
coletivas, seus autores/inventores podem ser individualmente identificados), 

promovendo uma fragmentação dos conhecimentos. (SANTILLI, 2004, p. 

353). 

  

Segundo M. Santos (2008), a lógica das patentes nem protege o CTA nem considera 

suas condições específicas de produção, “não defende os direitos coletivos e nem leva em 

consideração a forma como os conhecimentos são produzidos por esses povos, é mister a 

criação de uma legislação diferenciada, a partir da realidade de cada povo, com a finalidade 

de salvar seus conhecimentos.” (SANTOS, M., 2008, p. 95). Inclusive porque o conhecimento 

é livre e fluído, ele não tem dono, produzido ao longo de gerações a partir da constante troca 

de informações entre os integrantes de uma mesma comunidade e entre as comunidades, 

geralmente, depois de determinado tempo, ele se transforma em domínio público, tornando 

difícil identificar sua autoria. Essa dinamicidade lhes permite transpor as barreiras das 

comunidades onde, possivelmente, foram originalmente produzidos e se entranhar no 

universo da cultura popular e assim, não ser mais cabível a determinação de uma autoria. 

Segundo Clementino e Ferreira (2010, p. 36),  

 

Nesse particular, deve ser considerado o fato de que alguns conhecimentos 

foram integrados à cultura popular, ao longo do seu processo de construção, 
juntamente a diversas outras influências étnicas, caracterizando os 

conhecimentos populares, resultado da grande miscigenação cultural 

existente no país. 

 

Nesse sentido, na maioria dos casos é praticamente impossível precisar o momento 

em que determinado conhecimento tradicional foi elaborado e em que comunidade ele se 

originou; podemos relativizar essa afirmação quando nos referirmos às espécies botânicas 

endêmicas a um determinado território ou região, no entanto, nos referimos aqui ao contexto 

mais geral. 

 

Impossível, portanto, definir um marco temporal de vigência para quaisquer 

direitos intelectuais sobre conhecimentos tradicionais, cuja origem exata no 

tempo dificilmente poderá ser precisada, e que serão transmitidos, de forma 
também indefinida no tempo, para outras gerações. O monopólio conferido 

pelas patentes contraria também a própria essência do processo de geração 

de conhecimentos tradicionais, a partir do livre intercâmbio de idéias e 
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informações entre comunidades locais e populações tradicionais. 

(SANTILLI, 2004, p. 353). 

 

As inovações e a produção do conhecimento tradicional não possuem motivações 

financeiras, resultam da manipulação da natureza impulsionada pelo imperativo de suprir as 

necessidades básicas de sobrevivência que ultrapassam as questões exclusivamente 

fisiológicas, e abrangem a esfera cultural e identitária, “os conhecimentos tradicionais são 

produzidos e gerados de forma coletiva, com base na ampla troca e circulação de ideias e 

informações, e transmitidos oralmente, de uma geração a outra.” (SANTOS, M., 2008, p. 

118). A produção do conhecimento tradicional é mediada pela necessidade de reprodução 

social, biológica e cultural dessas comunidades, assim o CTA possui tanto valor de uso 

quanto valor simbólico. 

 

A produção de inovações e conhecimentos sobre a natureza não se motiva 

apenas por razões utilitárias, como, por exemplo, descobrir a propriedade 

medicinal de uma planta para tratar uma doença ou domesticar uma planta 

selvagem para cultivá-la e utilizá-la na alimentação. Transcendem a 
dimensão econômica e permeiam o domínio das representações simbólicas e 

identitárias. (SANTILLI, 2004, p. 344). 

 

Por todos esses motivos é que os movimentos contrários ao regime de patentes como 

sistema de proteção do CTA reivindicam os direitos intelectuais coletivos ou comunitários e o 

fortalecimento do pluralismo jurídico, “que reconhece que nossa sociedade é plural e possui 

ordenamentos jurídicos paralelos ao oficial.” (SANTILLI, 2004, p. 358). Portanto, a proposta 

de criação de um regime sui generis apropriado para a proteção do CTA baseia-se nos 

princípios do pluralismo jurídico, ou seja, no reconhecimento e fortalecimento da diversidade 

jurídica presente nas comunidades tradicionais oriundas diretamente da diversidade cultural; e 

da “biodemocracia”, que reconhece a validade de qualquer conhecimento (SHIVA, 2001).  

A luta pela criação de um regime sui generis representa a resistência dessas 

comunidades, no sentido de afirmar suas particularidades. É preciso combater a tendência 

hegemônica de homogeneização encabeçada pelos organismos internacionais e nacionais 

como a OMPI e o INPI, respectivamente, que objetiva reduzir ao máximo a pluralidade 

cultural. Pesquisadores como Santilli (2004) e M. Santos (2008) sugerem que na constituição 

de um sistema jurídico sui generis devem ser considerados os princípios que regem as 

relações dentro das comunidades, por isso que é imprescindível a participação das 

comunidades tradicionais detentoras do CTA, como também de outras áreas como o Direito, a 

Antropologia e a Sociologia, “é preciso reconhecer o sistema jurídico não-oficial dos povos 
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indígenas e tradicionais como sendo o melhor para a legitimidade e representatividade desses 

povos em atos e contratos relativos a seus conhecimentos.” (SANTOS, M., 2008, p. 120). 

 

Neste sentido, um dos pilares fundamentais do regime jurídico sui generis 

deve ser o reconhecimento da titularidade coletiva destes povos sobre os 

direitos intelectuais associados aos seus conhecimentos tradicionais, por se 
reportarem a uma identidade cultural coletiva e aos usos, costumes e 

tradições coletivamente desenvolvidos, reproduzidos e compartilhados 

através de gerações. (SANTOS, M., 2008, p. 119). 

 

Segundo Santilli (2004) o regime sui generis tem que contemplar alguns princípios 

básicos: a relação intrínseca entre patrimônio material (território e recursos naturais) e 

imaterial (conhecimentos, inovações e práticas), ou seja, reconhecer que a (re) produção do 

CTA perpassa pela existência material dessa biodiversidade; a garantia da liberdade 

intelectual e cultural das comunidades tradicionais; a proteção da integridade intelectual e 

cultural do CTA; e que a lógica mercadológica não é compatível com a lógica que permeia a 

produção do CTA.  

 

As tentativas de adaptação do sistema patentário – defendidas, 
internacionalmente, pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual – 

OMPI, e nacionalmente, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – 

INPI, desconsideram as próprias características e contextos culturais em que 
são produzidos os conhecimentos tradicionais. (SANTOS, M., 2008, p. 114). 

 

A proteção pretendida, por via de patentes, não contempla a perspectiva da 

propriedade coletiva, pois entende que a produção coletiva é aquela realizada por um conjunto 

de indivíduos, identificáveis individualmente, e onde cada um é co-titular do direito, “esta 

individualização promove uma fragmentação dos conhecimentos e a dissociação dos 

contextos em que são produzidos e compartilhados coletivamente.” (SANTOS, M., 2008, p. 

118). Nem mesmo a gestão coletiva resolve esse impasse, pois a lei de patentes é determinada 

por um modo de produção econômico específico, dessa forma não se trata de uma boa ou má 

gestão, mas com os fundamentos que regem os DPI, é uma questão de incompatibilidade 

ético-ideológica.   

 

No direito Ocidental, a propriedade – tanto sobre bens materiais quanto 
imateriais - é um direito essencialmente individual e de conteúdo fortemente 

econômico e patrimonial e, ainda quando se trata de propriedade coletiva ou 

condominial, cada co-titular do direito é plenamente identificável. 

(SANTILLI, 2004, p. 354). 
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Assim, a criação de um regime jurídico de proteção sui generis para o CTA vem 

sendo amplamente discutido, como uma alternativa aos DPI, fundado no conceito de direitos 

intelectuais coletivos ou comunitários que consideram os contextos socioculturais em que são 

produzidos aqueles conhecimentos. Para além da criação desse regime é necessária a criação 

de um banco de dados de CTA para que seja consultado pelas agências de patentes.  

 

Os bancos de dados viriam a ser uma das medidas de combate à concessão 

de patentes indevidas sobre conhecimentos tradicionais associados não 
autorizados, mas não teriam o condão de protegê-los enquanto tecnologias 

ou conhecimentos científicos, conferindo-lhes o caráter de objetos de 

propriedade intelectual. (BERTOGNA; CIBIM, 2006, p. 133). 

 

M. Santos (2008) defende que a CDB e MP podem ser eficazes na proteção do CTA, 

desde que às mesmas estejam associadas, em nível nacional e internacional, legislações 

específicas que promulguem sanções. Para Dantas e Neto (2008, p. 57), a CDB e a MP não 

estão aptas para proteger o CTA porque “recorreram às ‘velhas’ categorias vinculadas à 

ordem privada para ‘enquadrar’ as ‘novas’ situações relacionadas às ‘populações indígenas’ e 

‘comunidades locais’.”. Já pesquisadores como Almeida (2008), Dourado (2008), Karam 

(2008), Yanai (2012), e Santilli (2004) asseveram essas legislações reificaram o CTA, “que 

disciplinou o acesso ao conhecimento tradicional, transformou a comunidade em sujeito de 

direito, o CTA à biodiversidade em mercadoria, negociado mediante contrato de repartição de 

benefícios.” (DANTAS; NETO, 2008, p. 72). 

Segundo Neto (2007), a leitura sistemática e conjunta da Convenção nº169 da OIT e 

da CDB traz importantes consequências ao universo jurídico, a primeira o reconhecimento de 

que as comunidades tradicionais possuem direitos específicos e a segunda por reiterar que os 

conhecimentos tradicionais pertencem a esses povos, os quais têm “o direito de dispor à sua 

maneira e na medida de seus interesses, cabendo o Estado reconhecer e proteger essa relação, 

que se encontra de forma desequilibrada” (NETO, 2007, p. 42), no entanto, ressalta que a 

reiteração de qualquer convenção por um país não se reflete imediatamente em seus aspectos 

jurídicos.  

Assevera ainda, que “deixar de fazer essa leitura conjugada implica em tratar 

indistintamente todo conhecimento como passível de ser apropriado ou mesmo, pensá-lo 

unicamente por sua utilidade e necessidade, tal como vem se estruturando o pensamento 

jurídico dominante.” (NETO, 2007, p. 42). A CDB e o TRIPS trazem consigo a obrigação de 

cada país em regulamentar o acesso e proteção do CTA, a CDB reconhece a primazia dos DPI 
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e relaciona o direito de titularidade das comunidades tradicionais sobre o CTA com estes 

direitos. 

 

Os direitos conferidos consistem em direitos negativos, basicamente, de 

impedir terceiros de explorar comercialmente o objeto da proteção. Vale 

dizer que a outorga de direitos de propriedade intelectual não confere ao seu 
titular o direito de explorar livremente a tecnologia protegida. A exploração 

da tecnologia protegida pode sujeitar-se a outras regras, tais como as regras 

de proteção ambiental. (BERTOGNA; CIBIM, 2006, p. 128). 

 

Segundo Bertogna e Cibim (2006) em qualquer tipo de acesso, seja para fins 

econômicos ou para pesquisa científica deve haver repartição justa e equitativa de benefícios. 

Falam sobre indicadores que avaliam a justeza e equidade dessa repartição, “os indicadores de 

processo” e os “indicadores de conteúdo”. 

Os primeiros, relacionados ao acesso, analisam “se houve o consentimento prévio 

informado, se a pessoa que autorizou o acesso tinha capacidade e competência para fazê-lo, se 

o acordo é formalmente legal.” (BERTOGNA; CIBIM, 2006, p. 141). 

Os segundos analisam se benefícios são monetários ou não se distribuem em 

momentos distintos (acesso inicial, descobrimento, duração da venda do produto derivado); se 

a magnitude e valoração dos benefícios variam de acordo com o grau de exclusividade do 

acesso; e se a distribuição dos benefícios considera as prioridades locais e institucionais, 

assim como as prioridades nacionais (BERTOGNA; CIBIM, 2006). Esses autores afirmam 

ainda que os DPI não contemplam as especificidades do CTA. 

 

O caráter exclusivamente patrimonial e temporário, a dificuldade de 

definição da sua titularidade e também os altos custos envolvidos na 
reivindicação, manutenção e fiscalização dos direitos fazem com que os 

sistemas atuais de proteção sejam incompatíveis para sua efetiva utilização 

pelas comunidades indígenas ou locais. (BERTOGNA; CIBIM, 2006, p. 
132-133).  

 

Entretanto, consideram que é possível dar aos conhecimentos tradicionais secretos a 

mesma abordagem dada aos segredos industriais, ou seja, quando o CTA acessado possui 

caráter de segredo, ou ainda quando possui potencial econômico, é possível encontrar brechas 

na legislação de proteção intelectual.  

 

Seriam segredos industriais os conhecimentos tradicionais não revelados ao 
público em virtude de os detentores dos conhecimentos empregarem, 

segundo suas leis costumeiras, meios destinados a mantê-los secretos, com a 

intenção de explorá-los em benefício próprio, conferindo-lhes uma espécie 
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de “direitos exclusivos de propriedade”. (BERTOGNA; CIBIM, 2006, p. 

133).  

 

No âmbito da OMPI existem grupos de trabalho amadurecendo a proposta de criação 

de um sistema adequado de proteção do CTA, no entanto chama a atenção para o fato de que 

muitas comunidades possuem seus próprios mecanismos de proteção e que os mesmos não 

devem ser ignorados. O acordo TRIPS não contempla as particularidades de proteção que o 

CTA demanda porque ele se baseia em um conceito de inovação restrito que favorece as 

grandes corporações, atividade inventiva ou aplicabilidade industrial.  

 

De fato, os conhecimentos tradicionais associados são conhecimentos ou 
técnicas surgidos da mais elementar ciência – da observação da natureza. 

Esses conhecimentos não alcançam os níveis de inventividade exigidos para 

a concessão de patentes ou cultivares, além disso, muitas vezes não têm 

aplicação industrial imediata. Ademais, grande parte dos conhecimentos 
tradicionais associados é utilizada por toda a comunidade, através de 

diversas gerações, logo, esses conhecimentos não são absolutamente novos 

e, assim, não preenchem o requisito da novidade. Ademais, não são, via de 
regra, expressados em suporte material. São transmitidos oralmente, sem que 

qualquer documentação seja produzida. Mais esta característica lhes retira a 

possibilidade de ser objeto de proteção pelos tradicionais sistemas de 
propriedade intelectual. (BERTOGNA; CIBIM, 2006, p. 132). 

 

De tal forma, a primeira restrição apresentada contra os DPI é a supremacia dos 

direitos privados em detrimento dos coletivos, “o acordo sobre os TRIPs é, portanto, um 

mecanismo para a privatização das ‘terras comunitárias intelectuais’ e a desintelectualização 

da sociedade civil. A mente se torna um monopólio das grandes empresas.” (SHIVA, 2001, p. 

32). A segunda restrição é a sua aplicação somente a conhecimentos passíveis de gerar lucros 

e dessa forma favorecer a acumulação do capital, “o lucro e a acumulação de capital são os 

únicos fins da criatividade; o bem social não é mais reconhecido.” (SHIVA, 2001, p. 32).  

Todavia o regime sui generis de acesso e proteção do CTA ainda se encontra na 

esfera das ideias e os embates entre os diversos sujeitos envolvidos nessa discussão são os 

maiores entraves à materialização desse regime, pois se de um lado existe a posição das 

comunidades tradicionais e dos movimentos socioambientais, especialmente dos países do 

sul, no sentido de fortalecer a criação de um sistema que respeite as especificidades dos seus 

conhecimentos tradicionais e os proteja da tendência à privatização e monopólio, por outro 

existe o posicionamento das grandes corporações farmacêuticas e de biotecnologia que 

objetivam ter livre acesso ao CTA para que assim possam se apropriar do mesmo e explorá-lo 

economicamente de forma exclusiva. 
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No ano de 2014, o governo federal por meio do MMA, MCTI e MDIC enviou ao 

Congresso, o Projeto de Lei (PL) nº 7.735, de maio de 2014, que propõe a regulamentação do 

inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da CFB; do art. 1, da alínea j do art. 8, da alínea c do art. 

10, do art. 15 e dos §§ 3º e 4º do art. 16 da CDB; dispõe sobre o acesso ao patrimônio 

genético, o acesso e a proteção do CTA; a repartição de benefícios para conservação e uso 

sustentável da biodiversidade; e dá outras providências.  

Com maior foco na regulação dos resultados do que dos meios, propõe menos ênfase 

em mecanismos prévios de controle de pesquisas e maior controle e fiscalização dos 

resultados e da regulação da repartição de benefícios, ou seja, o PL facilita o acesso ao CTA 

pelo capital.  

Propõe que a MP nº 2.186-16/2001, seja aplicada somente às atividades de acesso a 

patrimônio genético, CTA e repartição de benefícios para alimentação e agropecuária, assim, 

propõe a revogação da MP no tocante à regulamentação do acesso e da proteção do CTA para 

os demais fins. 

Os argumentos apresentados pelos propositores foram os de que a MP é pouco 

efetiva, apesar de reconhecerem que a sua existência colocou o Brasil numa posição de 

vanguarda em relação aos demais países integrantes da CDB, no que tange ao acesso ao 

patrimônio genético e ao CTA, pois estabeleceu fundamentos, inovou e possibilitou a 

implantação de um regime de repartição de benefícios. Associa essa baixa efetividade aos 

seguintes fatores: as restrições que dificultam o acesso, enfatizam as restrições estabelecidas 

para casos de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico; não conseguem atender toda a 

demanda; e o prazo estipulado pelo CGen para a emissão das autorizações de acesso que é 

grande o que prejudica mais severamente os setores de cosmético e de pesquisa. A avaliação 

realizada dos nove anos de atuação do conselho foi negativa no sentido de que esse órgão não 

deu conta da demanda impossibilitando e inviabilizando muitas pesquisas, nesse período ele 

somente liberou 25 processos. Asseveram que no tocante à proteção dos direitos de 

propriedade intelectual muitas instituições de pesquisa em ciência e tecnologia estão 

impedidas de realizar o depósito do pedido de patente no INPI, pelo fato de não possuírem a 

autorização de acesso emitida pelo CGen. Causando assim, efeito negativo no 

desenvolvimento de pesquisas acerca da biodiversidade brasileira, no desenvolvimento 

tecnológico brasileiro e na proteção da propriedade intelectual. (BRASIL, 2014). 

Sob a vigência da MP surgiram dificuldades de aplicação da legislação, tais como a 

indefinição de beneficiários e de valores envolvidos na repartição de benefícios. Ademais, o 

momento de exigência da apresentação do CURB firmado entre usuário e provedor se dava 
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antes mesmo da caracterização dos possíveis benefícios gerados; o contrato passa a 

denominar-se Acordo de Repartição de Benefícios. Segundo os relatores desse projeto de lei, 

essas medidas facilitam o acesso ao CTA para pesquisa e desenvolvimento tecnológico que, 

eventualmente, devem possibilitar um aumento da atividade econômica, proporcionando 

condições mais favoráveis para que os benefícios sejam gerados e repartidos. 

Com ênfase no monitoramento e na rastreabilidade, os requisitos agora para acesso 

do CTA serão de natureza declaratória e sujeitas a fiscalização. O monitoramento e a 

rastreabilidade serão materializados pelo Atestado de Regularidade de Acesso
34

, que será 

emitido pelo CGen. O atestado será exigido para o registro de produtos e para a obtenção de 

direitos de propriedade intelectual, enquanto o cadastro de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico será exigido para a publicação de artigos. O cadastro e o atestado foram 

instituídos com o firme propósito de minimizar os custos regulatórios e de cumprimento por 

parte do usuário. Portanto, a gestão, o controle e a fiscalização competem à União através do 

CGen, órgão responsável por coordenar a elaboração e implementação de políticas para 

gestão do acesso ao CTA. 

O PL propõe que as autorizações prévias para pesquisa, bioprospecção e 

desenvolvimento tecnológico sejam substituídas por um cadastro eletrônico de acesso
35

, 

autorização de acesso ou notificação; e que o consentimento prévio informado seja exigido 

apenas para o acesso ao CTA de origem identificável. Estabelecem como ações para 

reconhecimento do CTA: publicações científicas, registro bancos de dados e inventários 

culturais. 

O acesso ao CTA deverá acontecer sem prejuízo dos direitos de propriedade material 

ou imaterial, porém o intercâmbio e a difusão do CTA entre os povos e comunidades são 

isentos da obrigação desta lei. A proposta prevê uma mudança importante nos requisitos para 

concessão de direito de propriedade intelectual, estabelecendo somente uma única exigência 

para a concessão por parte do INPI, o cadastro ou autorização de acesso. As pessoas jurídicas 

sediadas no exterior que objetivem atividades de desenvolvimento tecnológico e que não 

estejam associadas a uma instituição nacional poderão obter autorização.  

                                                
34 “Ato administrativo pelo qual o órgão competente declara que o acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado cumpriu os requisitos desta Lei.” (BRASIL, 2014). 
35 “Instrumento declaratório obrigatório das atividades de acesso ou remessa de patrimônio genético ou de 

conhecimento tradicional associado.” (BRASIL, 2014). 
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O PL amplia o conceito de atividade de acesso ao CTA trazido pela MP passando a 

considerar a obtenção de informações em fontes secundárias também como atividade de 

acesso. 

 

Pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre CTA ao 

patrimônio genético que possibilite ou facilite o acesso ao patrimônio 

genético, ainda que obtido de fontes secundárias tais como feiras, 
publicações, inventários, filmes, artigos científicos, cadastros e outras 

formas de sistematização e registro de conhecimentos tradicionais 

associados. (BRASIL, 2014).  

 

Esse PL propõe a proteção do CTA associado dos povos indígenas e das 

comunidades tradicionais contra a utilização e exploração ilícita, pois reconhece que o CTA é 

patrimônio imaterial de natureza coletiva e, nessa condição integra o patrimônio cultural 

brasileiro. Ainda segundo o PL, são garantidos aos povos indígenas e comunidades 

tradicionais: o reconhecimento da sua contribuição em publicações, utilização, exploração e 

divulgação; a indicação da origem do acesso ao CTA em publicações, utilização, exploração e 

divulgação; os benefícios pela exploração econômica por terceiros, direta ou indiretamente, 

do CTA; a participação do processo de tomada de decisão sobre assuntos relacionados ao 

acesso a CTA e repartição de benefícios em decorrência desse acesso; o uso ou a venda livre 

dos produtos que contenham CTA. 

O PL dispõe sobre bens, direitos e obrigações relativos ao CTA, ao acesso à 

tecnologia e à transferência de tecnologia; à exploração econômica de produto ou processo 

oriundo de acesso ao CTA; à repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da 

exploração econômica de produto acabado
36

 oriundo do acesso ao CTA; e à implementação 

de tratados internacionais sobre o CTA dos quais o Brasil seja signatário. Introduz um novo 

conceito, o de CTA de origem não identificável como sendo aquele “em que não há a 

possibilidade de vincular a sua origem a, pelo menos, um povo indígena ou comunidade 

tradicional.” (BRASIL, 2014). 

Qualquer atividade que acesse o CTA ou vise a exploração econômica do produto ou 

processo oriundo do acesso ao CTA, realizado por pessoa física nacional, ou pessoa jurídica, 

pública ou privada, nacional ou sediada no exterior, está submetida às exigências desta lei. 

Há, portanto, o entendimento de que à pessoa física estrangeira é vedado o acesso. 

                                                
36 “Produto cuja natureza não requer nenhum tipo de processo produtivo adicional, oriundo de acesso ao 

patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, no qual o componente do patrimônio genético ou 

do conhecimento tradicional associado seja um dos elementos principais de agregação de valor ao produto, 

estando apto à utilização pelo consumidor final, seja este pessoa natural ou jurídica.” (BRASIL, 2014). 
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O acesso ao CTA de origem identificável ficará submetido ao consentimento prévio 

informado; o não identificável independe de consentimento prévio informado. Tal 

consentimento deverá acontecer por: assinatura do termo de consentimento prévio; registro 

audiovisual do consentimento; parecer do órgão oficial competente; adesão em protocolo 

comunitário; e laudo antropológico independente. 

O acesso ao CTA dentro do país realizado por pessoa natural ou jurídica, nacional, 

pública ou privada; e pessoa jurídica sediada no exterior associada a instituição nacional; e o 

acesso ao CTA no exterior por pessoa natural ou jurídica nacional, privada ou pública, 

deverão ser cadastradas no CGen antes da realização de quaisquer ações. Para solicitar 

autorização para remessa de patrimônio genético ao exterior será exigido somente o cadastro, 

enquanto que, para remessa dentro do território nacional nada será estabelecido. A finalidade 

é facilitar e a estimular a geração e o intercâmbio de conhecimentos entre as instituições 

nacionais de pesquisa e desenvolvimento, colaborando assim com o progresso científico-

técnico nacional.  

As atividades de acesso ao CTA realizado por pessoa jurídica sediada no exterior não 

associada à instituição nacional estão sujeitas à autorização prévia. Tais autorizações serão 

concedidas pelo MCTI quando se tratar de pesquisa; e pelo CGen quando se tratar de 

desenvolvimento tecnológico. 

Para a exploração econômica de produto acabado – bioprospecção – oriundo do 

acesso ao CTA será exigido: a notificação do produto
37

 ao CGen antes da comercialização; e a 

apresentação do acordo de repartição de benefícios
38

, num prazo de um ano a partir do 

momento da notificação do produto. O argumento que fundamenta a proposta de substituição 

do contrato por um acordo é que não é possível estabelecer um contrato sem ter informações 

concretas acerca da dinâmica do produto no mercado e do seu valor, conforme prevê a MP em 

seu art. 16, § 4º, que diz que o acesso será autorizado pelo CGen apenas após a assinatura do 

CURB.  Propõe que não haja mais distinção no processo de autorização de acesso para as 

atividades com diferentes finalidades, nesse sentido sugerem que para as atividades de 

pesquisa, bioprospecção e desenvolvimento tecnológico que não acessam CTA, no lugar de 

autorizações prévias seja solicitado apenas um cadastro eletrônico por parte do usuário. O 

                                                
37

 “Instrumento declaratório que antecede o início da atividade de exploração econômica de produto acabado ou 

processo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, no qual o usuário 

declara o cumprimento dos requisitos desta Lei e indica a modalidade de repartição de benefícios, quando 

aplicável, a ser estabelecida no acordo de repartição de benefícios.” (BRASIL, 2014).  
38 “Instrumento jurídico que qualifica as partes, o objeto e as condições para repartição de benefícios.” (BRASIL, 

2014). 
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consentimento prévio informado passa a ser exigido apenas para o acesso ao CTA de origem 

identificável. 

No caso de exploração econômica de produto intermediário
39

 ou processo oriundo de 

acesso ao CTA, será exigida a respectiva notificação junto ao CGen previamente ao início de 

sua comercialização. A repartição de benefícios poderá ser tanto monetária quanto não 

monetária, e deverá ser informada no momento da notificação do produto.  

Sobre a repartição dos benefícios resultantes da exploração de produto acabado 

oriundo de acesso ao CTA no qual este seja um dos elementos principais de agregação de 

valor ao produto
40

, o PL prevê a repartição mesmo para aqueles produtos produzidos fora do 

Brasil. Neste caso, o importador, sob quaisquer circunstâncias ou o representante comercial 

do produtor estrangeiro em território nacional ou em território de países com os quais o Brasil 

mantiver acordo com este fim, responde também pela repartição de benefícios, ainda que não 

explore economicamente o produto final acabado oriundo de acesso ao CTA. A repartição 

recairá exclusivamente sobre o fabricante do produto acabado, ficando isentos os fabricantes 

de produtos intermediários e desenvolvedores de processos oriundos de acesso ao CTA ao 

longo da cadeia produtiva. Nesse sentido, os propositores argumentam que recaindo somente 

sobre o topo da cadeia produtiva, mais recursos serão disponibilizados para a repartição, 

diminuindo, assim, o contraste entre a base e o topo da cadeia, porque o último elo é o que 

apresenta maior agregação de valor e menor assimetria de poder de mercado entre ofertante e 

consumidor, essa é a proposta apresentada pelo PL para que seja assegurada uma repartição 

justa. Essa justificativa entorpece as comunidades tradicionais, e as fazem acreditar que de 

fato haverá uma repartição justa, mas, o objetivo das isenções ao longo da cadeia é 

exclusivamente, o fomento da cadeia produtiva.   

O PL estabelece ainda que, a repartição não incidirá sobre todos os produtos 

acabados, somente sobre aqueles previstos na Lista de Classificação de Repartição de 

Benefícios, que será definida pelo MMA, MDIC e MCTI, e não pelas comunidades 

tradicionais, dessa forma, o Estado brasileiro abre precedentes para que as indústrias 

farmacêuticas e de biotecnologia tenham autonomia em decidir sobre quais produtos recairá a 

repartição, que, possivelmente serão aqueles que apresentam baixo custo produtivo e baixo 

valor de mercado. 

                                                
39

 “Produto cuja natureza é a utilização por indústria, que o agregará em seu processo produtivo, na condição de 

insumo, excipiente e matéria prima, para o desenvolvimento de outro produto intermediário ou de produto 

acabado.” (BRASIL, 2014). 
40 “Elementos cuja presença no produto acabado é determinante para a existência das características funcionais 

ou para a formação do apelo mercadológico.” (BRASIL, 2014).  
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Quando um único produto acabado for o resultado de acessos distintos, estes não 

serão considerados cumulativamente para o cálculo da repartição de benefícios, outra grande 

perda para as comunidades tradicionais.  

O PL propõe que fiquem isentas de repartição de benefícios as seguintes atividades 

de exploração econômica: as atividades iniciais de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, 

de licenciamento, transferência ou permissão de utilização de qualquer forma de patente sobre 

produto acabado ou processo oriundo do acesso ao CTA por terceiros; de microempresas e de 

microempreendedores individuais. Apenas algumas das atividades que geram benefícios 

econômicos serão oneradas. 

A alíquota base proposta para a repartição de benefícios é de 1% (um por cento) da 

receita líquida do produto, que, contudo, pode ser atenuada em acordos setoriais
41

 realizados 

entre o Estado, por meio dos seguintes ministérios: MMA, MDIC e MCTI e os usuários. 

Nestes casos, quando o setor demonstrar que a repartição de benefícios pode inviabilizar a 

atividade econômica dos agentes do setor em questão, a alíquota pode variar entre 0,1% (um 

décimo por cento) e 1% (um por cento) da receita líquida. Percebemos, então, que houve a 

inversão da lógica do sistema de repartição de benefícios, que a priori foi instituído pela CDB 

para garantir o retorno financeiro aos países periféricos e às comunidades locais pelo uso do 

seu CTA e assim, minimizar suas perdas; agora, subjugado aos interesses do capital, assegura 

a sua acumulação e reitera o desenvolvimento desigual e combinado. Esse fato reforça a ideia 

apresentada no capítulo 1 de que o capital atende as demandas das classes subordinadas na 

medida em que podem ser refuncionalizadas para o interesse direto ou indireto do capital; e o 

Estado, por sua vez, desempenha a função de “adequar” a sociedade às necessidades do 

desenvolvimento do capital, utilizando do seu poder legislativo e do seu aparato jurídico.  

A repartição não monetária contempla: projetos para conservação ou uso sustentável 

de biodiversidade ou para proteção e manutenção de conhecimentos, inovações ou práticas de 

povos indígenas ou comunidades tradicionais; transferência de tecnologias; disponibilização 

em domínio público de produto ou processo, sem proteção por direito de propriedade 

intelectual ou restrição tecnológica; licenciamento, de produtos e processos, livre de ônus; 

capacitação de recursos humanos; e distribuição gratuita de produtos em programas de 

interesse social.  

                                                
41

 “Ato de natureza contratual firmado entre o poder público e usuários, tendo em vista a repartição justa e 

equitativa dos benefícios decorrentes da exploração econômica oriunda de acesso a patrimônio genético ou 

conhecimento tradicional associado.” (BRASIL, 2014). 
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No caso de exploração econômica de produto oriundo de acesso a CTA de origem 

não identificável as Partes do acordo são: o Estado, representada pelo MMA; e aquele que 

explora economicamente o produto. A repartição dos benefícios decorrente do uso desse 

conhecimento deverá ser feita na modalidade monetária em montante correspondente a 1% da 

receita líquida anual obtida com a exploração econômica; e o depósito realizado por via do 

Fundo Nacional de Repartição de Benefícios (FNRB), de natureza financeira, vinculado ao 

MMA, com o objetivo de valorizar o CTA e promover o seu uso de forma sustentável
42

. 

Na exploração econômica de produto oriundo de acesso a CTA de origem 

identificada acresce-se como Parte do acordo o provedor do CTA
43

, que receberá o 

equivalente a 1% da receita líquida anual obtida com a exploração econômica; o Estado 

continua participando da repartição dos benefícios, porém, com alíquota reduzida, equivalente 

a 0,5% da receita líquida anual obtida com a exploração econômica pelo usuário. O PL 

considera a possibilidade de existir outros detentores do mesmo CTA e, portanto, prevê que a 

repartição com os demais detentores do mesmo CTA, independente de quantos sejam, será 

equivalente a 0,5% da receita líquida anual obtida com a exploração econômica, podendo 

ainda ser definido em acordo setorial, e será realizada por meio do FNRB. Para subsidiar a 

celebração de acordo setorial, os órgãos oficiais de defesa dos direitos de povos indígenas e 

comunidades tradicionais, como a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Fundação Cultural 

Palmares, poderão ser ouvidos, nos termos do regulamento. Os propositores do PL propõe a 

criação de um Comitê Gestor desse fundo que deverá contemplar representantes dos povos 

indígenas e das comunidades tradicionais. 

As sanções foram bastante amenizadas e outras suprimidas como: suspensão e 

cancelamento de registro, patente, licença ou autorização; perda ou restrição de incentivo e 

benefício fiscal concedidos pelo Estado; perda ou suspensão da participação em linha de 

financiamento em estabelecimento oficial de crédito; intervenção no estabelecimento; e 

proibição de contratar com a Administração Pública, por período de até cinco anos. Tais 

sanções foram caracterizadas como desproporcionais e prejudiciais ao desenvolvimento 

econômico nacional. A sanção estabelecida no art. 26 da MP que sujeita o usuário a uma 

multa de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do faturamento bruto referente à comercialização 

de produto caso a exploração econômica tenha sido feita em desacordo com o disposto na Lei, 

                                                
42 “Os recursos monetários depositados no FNRB decorrentes da exploração econômica de produto acabado 

oriundo de acesso a conhecimento tradicional associado serão destinados exclusivamente em benefício dos 

detentores de conhecimentos tradicionais associados.” (BRASIL, 2014). 
43

 “Povo indígena ou comunidade tradicional que detém e fornece a informação sobre conhecimento tradicional 

associado para o acesso.” (BRASIL, 2014). 
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foi removida por ser considerada excessiva e desproporcional à gravidade das infrações 

previstas, gerando possíveis perdas econômicas aos usuários, aos potenciais beneficiários, ao 

Estado e, consequentemente, a toda a sociedade. 

Tal lei permite que as atividades que não buscaram autorização de acesso, bem como 

a adequação das atividades de exploração econômica, mesmo após a publicação da MP, 

possam fazer num prazo de um ano sem qualquer ônus. Tal regularização se dará por meio de 

um termo de compromisso e estão sujeitos à regularização aqueles que não buscaram 

autorização de acesso e remessa de componente do patrimônio genético, e não adequaram as 

atividades de exploração econômica. Durante este período a aplicação das sanções 

administrativas e a exigibilidade das sanções aplicadas serão suspensas, e caso o termo de 

compromisso seja integralmente cumprido, elas serão extintas. Uma cláusula fundamental é a 

obrigação de repartir os benefícios obtidos da exploração econômica de produtos oriundos de 

acesso nos últimos cinco anos de acordo com as regras da nova lei.   

As regras de transição também preveem que as multas administrativas já lavradas 

sejam reduzidas em 100% nos casos de infrações que envolvam pesquisas sobre CTA. Nos 

demais casos que envolvam o acesso ao CTA, as multas serão diminuídas em 90%. 

Prevê sanções, que podem ser aplicadas de forma cumulativa, em casos de violação: 

advertência; multa; apreensão dos instrumentos utilizados na coleta do CTA acessado, dos 

produtos derivados do acesso ao CTA, e ainda de produtos obtidos a partir de informação 

sobre CTA; suspensão da venda do produto derivado; embargo da atividade; interdição 

parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento; suspensão ou 

cancelamento de atestado ou da autorização. Os órgãos competentes para realizarem a 

fiscalização são: o IBAMA e o Comando da Marinha, do Ministério da Defesa. 

Para executar a repartição de benefícios, o PL propõe a criação do Programa 

Nacional de Repartição de Benefícios (PNRB) a ser implementado pelo FNRB, com a 

finalidade de promover ações relacionadas ao acesso do CTA, executar os Planos de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, dentre outras funções. 

Esses planos objetivam o estímulo e o fortalecimento das práticas e dos conhecimentos dos 

povos indígenas e das comunidades tradicionais que sejam relevantes para a conservação da 

biodiversidade.  

No dia 20/05/2015 o PL foi sancionado e transformado na Lei nº 13.123/2015
44

. 

Todavia convém ressaltar o caráter antidemocrático dessa nova lei, posto que, procedeu de um 

                                                
44 DOU 21/05/15, pág. 01, col. 03.  
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PL que alijou a discussão edificada pelos movimentos socioambiental e indígena ao longo de 

trinta décadas por não promover a ampla participação dos mesmos no processo de elaboração, 

pelo contrário, foi elaborado às escondidas pelo Estado brasileiro e aprovado às pressas pelo 

mesmo. Lamentavelmente, uma prática costumeira no Brasil, as tomadas de decisões pelo alto 

que favorecem, majoritariamente, os interesses de uma classe econômica e politicamente 

dominante. No mais, para acalmar os ânimos, o PL propõe a criação de um Comitê Gestor 

para gerir o também proposto FNRB, com a participação das comunidades tradicionais e 

indígenas, e daí está tudo resolvido, as reivindicações das comunidades por maior 

participação foram atendidas! Dessa forma, ao aparentar que as desmandas subalternas estão 

sendo atendidas, ainda que de forma subordinada, atinge-se o consenso das comunidades, mas 

esse fato demonstra, na sua essência, o caráter antidemocrático do capital, por isso, Netto e 

Braz (2012), insistem na importância das pressões dos movimentos sociais, no sentido de 

cobrar que as legislações e as políticas públicas sejam democraticamente elaboradas de forma 

a contemplar de fato suas reivindicações.  

O desinteresse do Estado brasileiro em contemplar, de forma mais efetiva, os 

interesses das comunidades tradicionais no sentido de criar legislações sui generis que de fato 

protejam o CTA da especulação do capital é um fato consumado, pois, este não é o interesse 

do capital, pelo contrário, lhes interessa a vulnerabilização daquelas comunidades e, portanto, 

dos seus conhecimentos. A ideologia difundida no senso comum de que o processo de 

globalização pretende integrar e fortalecer igualmente o mundo é uma falácia, a 

mundialização do capital pretende fragmentar as particularidades locais, subjugá-las à sua 

lógica e assim, promover a desestruturação das comunidades tradicionais, das suas culturas e 

dos seus conhecimentos. Demonstra-se com isso que a principal função do Estado capitalista, 

como afirmou Harvey (2013) e Iamamoto (2014), é orquestrar desvalorizações e instituir 

políticas públicas e legislações que facilitem a acumulação do capital. 

Claramente, essa nova lei manifesta os interesses do capital em manter cada vez mais 

livre o acesso ao CTA ao mesmo tempo em que monopoliza a tecnologia e os produtos 

oriundos desse acesso e assim promover a sua acumulação e, mais do que isso, reitera o 

caráter classista burguês do Estado brasileiro. A nova lei brasileira objetiva principalmente 

facilitar a realização de pesquisas sobre o CTA e alavancar a inovação tecnológica do setor 

produtivo, ou seja, está alinhada às políticas econômica, industrial e de incentivo à pesquisa e 

inovação. 

Representa um retrocesso à situação questionada pelos movimentos socioambientais 

e indígenas dos países megadiversos do sul, que levou à constituição da CDB na década de 



147 

 

1990. A ideia que se fortalece com esse retrocesso é a de que tanto a CDB quanto a MP foram 

ineficazes no tocante à regulamentação do acesso e da proteção do CTA, tanto do ponto de 

vista das comunidades tradicionais quanto do ponto de vista do capital. E como o sentido do 

capital é rejeitar tudo aquilo que ele não consegue integrar à sua lógica, e como seu interesse 

não é o de privatizar as duas pontas da cadeia produtiva, como pretende a CDB e a MP, mas 

de manter a dialética entre o público e o privado nessa cadeia produtiva, sendo o público para 

o acesso ao CTA e a o privado para as tecnologias e/ou produtos obtidos a partir desse acesso; 

as suas tentativas são de criar dispositivos paralelos àqueles que mantenham essa dialética e 

revoguem a obrigatoriedade de socializar com os países e/ou comunidades tradicionais 

provedores do CTA as tecnologias e/ou produtos obtidos a partir do acesso. Como já vem 

fazendo os EUA que além de não ter ratificado a CDB criou o TRIPS como veremos a seguir. 

 

3.3 Os dispositivos vigentes no Estado brasileiro que regulamentam os DPI 

 

Até final do século XX a Convenção de Paris de 1972 era o principal acordo 

internacional relacionado aos DPI. Na década de 1990, foi aprovado no âmbito da OMC, o 

acordo TRIPS, sobre aspectos dos DPI relacionados ao comércio. Esse documento, de 

jurisprudência internacional, foi assinado na Rodada Uruguai de Negociações Comerciais 

Multilaterais do GATT (atual OMC) e estabelece as regras sobre os DPI relacionados ao 

comércio, estabelecendo padrões mínimos de proteção internacional. Seu principal objetivo é 

eliminar os obstáculos frente ao comércio internacional, promover a proteção dos DPI de 

forma eficaz e adequada e internacionalizar principalmente as patentes, o que ressalta a 

importância da propriedade intelectual no cenário do comércio internacional, “através do 

TRIPS, o sistema internacional de direitos de propriedade intelectual ganhou a possibilidade 

de justificar a imposição de sanções comerciais quando esses direitos fossem desrespeitados.” 

(BERTOGNA; CIBIM, 2006, p. 129). 

Aqui no Brasil o acordo TRIPS foi ratificado através do Decreto nº 1.355, de 30 de 

dezembro de 1994, e implementado pela Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279, de 

14 de maio de 1996. 

A estrutura do acordo TRIPS foi pensada por três organizações: o Comitê de 

Propriedade Intelectual (IPC), composto por 12 grandes empresas norte-americanas; a 

Keidanren, federação de organizações econômicas do Japão; e a União das Confederações da 

Indústria e dos Trabalhadores da Comunidade Europeia (UNICE), todos de caráter privado e 

porta-vozes dos negócios e da indústria europeia (SHIVA, 2001). 
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O TRIPS prevê um parâmetro mínimo de proteção aos direitos imateriais, mas não é 

específico quanto à proteção do CTA; prevê também limite às patentes, no sentido de abrir 

exceção ao não patenteamento somente de invenções que ofereçam riscos à vida. Segundo o 

TRIPS, os DPI estão relacionados, exclusivamente, aos direitos privados e, portanto, não 

contemplam os direitos coletivos. Sendo assim, o Estado brasileiro ao ratificar o TRIPS, 

 

Inegavelmente cedeu aos interesses norte-americanos e de indústrias 

transnacionais, [...]. O acordo TRIPs impõe a obrigatoriedade da adoção, por 
seus países signatários, das medidas específicas para a proteção da 

propriedade intelectual, estabelecendo parâmetros mínimos para a 

elaboração das leis nacionais. (SANTOS, M., 2008, p. 109). 

 

Esse documento é um dos pilares do regime do comércio internacional que define os 

padrões de proteção dos DPI que devem ser adotados nos 146 países-membros da OMC, 

trata-se, portanto, de um marco normativo internacional que estabelece os padrões de 

propriedade intelectual que aqueles países devem respeitar nas suas legislações domésticas e 

as sanções comerciais caso esses padrões não sejam acatados. Então o poder soberano de 

legislar dos países foi extremamente limitado pelo TRIPS e essa é uma das consequências 

mais nefasta da globalização. 

 

O que em muitos países já era um processo bastante concentrado, 
centralizado e decisório nas capitais dos países, em nível de Estado nacional, 

agora está sendo transferido para centros internacionais de decisão, cada vez 

mais localizados dentro do âmbito do capital, ou seja, dentro das grandes 
empresas transnacionais. (SHIVA, 1996, p. 11). 

 

Nesse contexto, enquanto o TRIPS estabelecer sanções e a CDB não, a soberania dos 

Estados-nação, estabelecida por esta convenção, sobre seu patrimônio genético e o CTA, 

dificilmente será gozada, mesmo afirmando em seu texto que os DPI não devem se contrapor 

aos seus objetivos.  

Segundo Santilli (2004), o atual texto do TRIPS é resultado dos interesses da União 

Europeia e dos Estados Unidos. A OMC é responsável pelos maiores acordos multilaterais do 

comércio que atuam na perspectiva liberal de eliminação das barreiras comerciais 

internacionais. Qualquer país que busque acesso aos inúmeros mercados internacionais 

abertos pela OMC devem primeiramente ratificar em sua legislação o acordo TRIPS, e por 

essa razão, esse é mais importante instrumento multilateral para a globalização das leis de 

propriedade intelectual.  
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Para Barros (2007), esse acordo é uma modalidade de tratados-contratos que “gera 

obrigações na ordem internacional, atingindo os Estados-partes que, por sua vez, adotam os 

padrões mínimos estabelecidos nos tratados e recepcionados por suas legislações.” 

(BARROS, 2007, p. 87). Assim, o TRIPS exige que os Estados-partes patenteiem as 

invenções de produtos ou de processos de todas as áreas tecnológicas com aplicabilidade 

industrial, o que engloba o ramo farmacêutico e de biotecnologia e, ainda, aceitem a 

importação e exportação de patentes sem transferência de tecnologia (BARROS, 2007). 

A inclusão da propriedade intelectual nas negociações do GATT deveu-se, 

principalmente, à influência dos EUA que se viam pressionados por sua indústria 

farmacêutica (BARROS, 2007). Os países do sul, contrários a essa inclusão argumentavam 

que a tentativa de homogeneizar as normas de proteção aos DPI em nível internacional 

beneficiaria somente as grandes corporações estrangeiras em detrimento da indústria nacional, 

tendo em vista o desenvolvimento desigual entre os diversos Estados-parte.  

O art. 27 do TRIPS, em seu inciso 1, dispõe sobre a concessão de patentes afirmando 

que “qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será 

patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação 

industrial.” (BRASIL, 1994). Nos incisos 2 e 3 do mesmo artigo, é determinado o que é 

aceitável não ser patenteável, deixando assim, a critério do país-membro decidir pelo 

patenteamento ou não. As alíneas a e b do inciso 3 especifica que os países-membros podem 

considerar como não patenteáveis “métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o 

tratamento de seres humanos ou de animais” (BRASIL, 1994), como também,  

 

Plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente 
biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os 

processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros 

deverão conceder proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, 

seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinação de 
ambos. (BRASIL, 1994, grifos originais). 

 

Como vimos o TRIPS tanto permite exceções para métodos terapêuticos, plantas e 

processos biológicos para produção de plantas – aos quais estão inerentemente ligados os 

conhecimentos tradicionais –, quanto abre a possibilidade do estabelecimento de um sistema 

de proteção sui generis para as plantas, todavia a exploração dessa lacuna “depende 

evidentemente da relação da relação de forças e da mobilização política nos vários países.” 

(CUNHA, 1999, p. 156). Bertogna e Cibim (2006) avaliam que esta alínea deve ser revisada 

no sentido de “expressar proibição do patenteamento de descobertas e de recursos genéticos 
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em sua forma natural, os quais devem ser protegidos somente em conformidade aos ditames 

da CDB, em bases que não constituam o completo impedimento ao acesso por terceiros.” 

(BERTOGNA; CIBIM, 2006, p. 130).  

Segundo Santilli (2004) o art. 27 do TRIPS é o que mais tem suscitado controvérsias 

em relação aos princípios da CDB, pois a ausência de uma proibição explícita de 

patenteamento do patrimônio genético e do CTA abre precedentes para práticas de 

biopirataria. Nesse sentido, a CDB reitera a responsabilidade dos seus países-membros em 

garantir nas legislações nacionais que os DPI não se oponham aos seus princípios. 

 

Reconhecendo que patentes e outros direitos de propriedade intelectual 
podem influir na implementação da Convenção, devem cooperar a esse 

respeito, em conformidade com a legislação nacional e o direito 

internacional, para garantir que esses direitos apóiem e não se oponham aos 
objetivos da Convenção. (BRASIL, 2008a, p. 112).   

 

No ano de 2000, o Brasil enviou um documento à OMC, também reiterado pela 

Índia, reivindicando uma emenda ao art. 27 do TRIPS obrigando os Estados a declararem a 

origem do recurso genético e o acesso ao CTA, caso haja; e que as agências de propriedade 

intelectual deveriam, por sua vez, informar ao país de origem ou à OMPI acerca do depósito 

de pedido de patente para que assim, eles possam lhes dar informações sobre a legalidade do 

acesso. Houve outro encaminhamento de proposta semelhante realizado pela Comunidade 

Europeia à OMPI, mas segundo Bertogna e Cibim (2006), tais reivindicações não foram 

vistas com bons olhos pela OMC. Os países do sul decidiram adentrar nessa arena de 

negociações para exigir que o acordo TRIPS fosse revisto na tentativa de colocá-lo em 

mínima consonância com a CDB, pois aquele acordo “não é resultado de negociações 

democráticas entre o público mais amplo e os interesses comerciais, ou entre países 

industrializados e o Terceiro Mundo. É a imposição de valores e interesses das multinacionais 

do Ocidente às diversas sociedades e culturas do mundo.” (SHIVA, 2001, p. 108).  

No tocante ao combate à biopirataria, a principal reivindicação de países como Brasil 

e Índia é de que para pedidos de patente provenientes do acesso a CTA sejam exigidas 

informações acerca da origem do recurso genético e do CTA para que se possa apurar a 

existência da anuência prévia das comunidades tradicionais, de autorização de acesso no país 

de origem e a regulação da repartição de benefícios. Em junho de 2002, os seguintes países: 

Brasil, China, Cuba, República Dominicana, Equador, Índia, Paquistão, Tailândia, Venezuela, 

Zâmbia e Zimbábue propuseram aos membros do conselho do TRIPS modificações no texto 

do acordo referentes à inclusão de pré-requisitos ao processo de solicitação de patente no 
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sentido de garantir o direito das comunidades tradicionais (SANTILLI, 2004), mas até o 

momento não houve resolutividade para tal questão, sendo a mesma sempre adiada, gerando 

conflitos entre os países do Sul e os do Norte, ou acirrando as divergências já existentes.  

A OMPI criou em 2000 um Comitê Intergovernamental sobre Propriedade 

Intelectual e Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore (IGC – sigla em 

inglês), que apesar de ser um órgão intergovernamental, conta com a participação também de 

entidades da sociedade civil. Foi criado especificamente para discutir formas de coibir, no 

âmbito internacional, a biopirataria, pois há o entendimento de que este é um problema com 

dimensão internacional, que medidas nacionais isoladas não o solucionam e que tem 

desdobramentos sobre o campo dos direitos de propriedade intelectual.  

O Comitê tem como finalidade deliberar sobre apropriação indevida de recursos 

genéticos, conhecimento tradicional e expressões culturais, questões ainda não cobertas pelo 

atual sistema internacional de proteção à propriedade intelectual; e chegar a um acordo entre 

as partes sobre o texto de um instrumento jurídico internacional que garanta de forma efetiva 

a proteção do CTA. Mas os países megadiversos fazem críticas a sua atuação efetiva no 

combate à biopirataria pelo fato deste órgão não tratar diretamente em suas reuniões das 

estratégias que de fato combatam a apropriação indevida do CTA. Esses países afirmam que, 

em geral, os documentos produzidos pelo Secretariado da OMPI sobre conhecimentos 

tradicionais e recursos genéticos tentam fortalecer a ideia de que as categorias existentes de 

propriedade intelectual seriam suficientes para controlar a biopirataria. A respeito disso, o 

Brasil se posicionou questionando essa tendência, pois se é certo que a biopirataria toca em 

aspectos da propriedade intelectual, é, contudo, contestável que as normas vigentes de 

propriedade intelectual sejam suficientes para resolver as preocupações ligadas à biopirataria, 

tendo em vista que o sistema de propriedade intelectual está baseado no princípio da 

propriedade privada e de direitos exclusivos. (SEMINÁRIO..., 2004). 

A posição do Estado brasileiro é de que o corpo do texto do TRIPS deveria conter 

disposições especificamente voltadas para a regulamentação dos DPI sobre a biodiversidade e 

o CTA, incluindo ainda a possibilidade de nulidade de patente e de qualquer outro DPI caso 

não sejam cumpridos os pré-requisitos exigidos. (SEMINÁRIO..., 2004). 

 A LPI é o instrumento jurídico brasileiro que regulamenta os direitos e obrigações 

relativos à propriedade industrial, que dentre outras formas, se efetua mediante a concessão de 

patentes de invenção. A lei é aplicada também aos pedidos de patentes oriundas do exterior e 

depositado no país por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção no Brasil. 
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Mas mesmo possuindo uma legislação sobre patentes, desde finais do século XX, o 

Brasil ainda não conseguiu alcançar um desenvolvimento tecnológico compatível com o dos 

países centrais, “assim, ao editar uma lei, sem as devidas condições de competir com as 

pesquisas internacionais, o Brasil acabou por favorecer a apropriação dos recursos genéticos 

nacionais por empresas estrangeiras.” (SANTOS, M., 2008, p. 111). 

Para requerer a patente, segundo a LPI, o requerente tem que demonstrar a invenção 

de forma clara e completa, e informar se já há concessões ou solicitações em outros países. A 

vigência da patente é de 20 anos e durante o tempo de vigência ela confere direitos exclusivos 

aos seus titulares quando o objeto de patente for um produto. As patentes evitam que terceiros 

produzam, usem ou vendam os produtos sem o consentimento do titular, quando o objeto de 

patente for um processo, evita que terceiros façam uso desse processo ou o vendam, ou 

vendam o produto obtido diretamente desse processo. Somente os titulares podem ceder, 

transferir ou efetuar contratos de licença, pois a patente garante a propriedade e exclusividade 

de uso ao proprietário. Para ser patenteável a invenção tem que atender aos três requisitos: 

novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Não são consideradas invenções: as 

descobertas e teorias científicas, métodos terapêuticos, como também “o todo ou parte de 

seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela 

isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos 

biológicos naturais.” (BRASIL, 1996), exceto os microorganismos transgênicos que atendam 

aos três requisitos de patenteabilidade e que não sejam mera descoberta. 

Assim, a análise que fazemos é a de que está muito claro que o CTA às plantas 

medicinais não atende aos três requisitos de patenteabilidade, estabelecidos pela LPI, e ainda 

que os mesmos fossem classificados como uma invenção, a sua aplicação industrial não é 

imediatamente direta, embora a MP considere que o acesso ao CTA pode ter como finalidade 

a aplicação industrial direta ou de outra natureza. Todavia, esses conhecimentos enquanto 

descobertas e métodos terapêuticos construídos a partir do uso empírico das mesmas ao longo 

de gerações pelas comunidades, segundo a LPI, também não podem ser objetos de patente.  

 

Somente podem ser patenteáveis as invenções que tenham aplicação 

industrial, e como os conhecimentos tradicionais não têm aplicação 

industrial direta, ainda que possam ser utilizados para desenvolver inúmeros 
produtos farmacológicos, entre outros produtos ou processos, eles não 

podem ser patenteados. (SANTOS, M., 2008, p. 115). 

 

O TRIPS é um dispositivo multilateral criado pelo capital com o objetivo de 

transformar qualquer ativo, incluindo o CTA e os processos tradicionais de utilização de 
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plantas medicinais e produção de remédios, em bens privados. Os DPI representam a 

legalização da acumulação por espoliação do capital, porque permitem que direitos de 

propriedade coletiva sejam convertidos em direitos exclusivos de propriedade privada, e que o 

processo neocolonial e imperial de apropriação de ativos, e de formas alternativas de 

produção se efetivem. Os documentos analisados foram unânimes quanto à recomendação dos 

DPI, como estratégia de proteção do CTA, demonstrando que o movimento de 

universalização desses direitos, promovido pelos organismos internacionais, através da 

política repressiva do TRIPS, tem sido respaldado pelo Estado brasileiro, que, assim, reitera 

seu caráter classista e ratifica a centralidade da intervenção estatal, no sentido de, legitimar 

em nível nacional determinações favoráveis ao desenvolvimento das forças dominantes 

mundialmente. Os organismos internacionais são os porta-vozes das classes dominantes em 

escala mundial e, portanto, criam normas universais com o intuito de fortalecer a hegemonia 

do capital. 

No ano de 2004, foi realizado aqui no Brasil o Seminário “Construindo a posição 

brasileira sobre o Regime Internacional de acesso e repartição de benefícios”, promovido pelo 

MMA tendo como ministra na época, Marina Silva. No evento estavam presentes o MRE, a 

Fundação Cultural Palmares, o ISA, a Associação Brasileira de Organizações não-

governamentais (ABONG), o CEBDS, como também, muitas representações de comunidades 

tradicionais indígenas, quilombolas, ribeirinhas, dentre outras. Na ocasião foram discutidas as 

determinações da OMPI acerca do acesso e da proteção do CTA e dos mecanismos de 

combate à biopirataria.  

Na ocasião do seminário foram problematizadas as intenções da OMPI em enquadrar 

o CTA no sistema de patentes, que para isso, circulou entre os países um questionário voltado, 

basicamente, aos escritórios nacionais de patente indagando sobre a forma como eles 

consideram o CTA nos processos de pedidos de patentes, ou seja, se na prática desses 

escritórios, o status atribuído aos conhecimentos tradicionais é de que pertencem ao estado da 

técnica
45

, e se, podem ser apropriados ou não. A OMPI defende que toda e qualquer 

regulamentação acerca do acesso e repartição de benefícios deve ser feita, integralmente, por 

intermédio de um arranjo privado. (SEMINARIO..., 2004). 

A posição do Estado brasileiro foi a de não questionar esse arranjo privado, porque é 

uma temática que envolve interesses do Estado, do capital e das comunidades tradicionais. 

                                                
45 “O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do 

pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.” 

(BRASIL, 1996). 
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Mas de buscar afastar toda e qualquer exclusividade privatista sobre o assunto e delimitar os 

espaços de caráter público e privado, ou seja, de que a regulamentação do assunto tão-

somente pela via contratual não é suficiente. Como também de resguardar a possibilidade de 

que países adotem, ou que possam adotar, no âmbito doméstico, regulamentação de caráter 

sui generis – ou seja, não necessariamente ligadas ou restritas pelos limites da propriedade 

intelectual –, para tratar de CTA e recursos genéticos. Outra reivindicação do Brasil é a 

chamada disclosure, identificação da origem dos recursos genéticos e do CTA nos pedidos de 

patentes relacionados aos elementos da biodiversidade, na OMPI e em qualquer outros em 

fóruns. (SEMINÁRIO..., 2004). 

Todavia, vários casos demonstram que a própria chancela da apropriação ilícita de 

CTA se materializa com a concessão dos DPI, como a concessão de uma patente, por 

exemplo. Corroboramos com Karam (2008, p. 21) quando este afirma que o TRIPS foi capaz 

“de promover a interpretação restritiva dos dispositivos da CDB que tratam de acesso e 

transferência de tecnologia e capaz de restringir o escopo da proteção aos saberes tradicionais 

pelos direitos de propriedade intelectual”, nesse contexto o contrato de repartição de 

benefícios “permite que qualquer sujeito interessado possa acessar o CTA à biodiversidade, 

que foi transformado em bem (coisa).” (DANTAS; NETO, 2008, p.71). Portanto, houve “uma 

ruptura entre a salvaguarda dos recursos genéticos, dos conhecimentos tradicionais e do 

folclore, considerados ‘herança comum’ da humanidade, e proteção dos intangíveis 

congregados sob a égide do conceito de propriedade intelectual.” (KARAM, 2008, p. 14).  

O Estado brasileiro apesar de assumir neste evento uma posição conciliatória entre os 

divergentes interesses envolvidos na temática do acesso e da proteção do CTA demonstrou, 

contraditoriamente, ao longo dessa década pós-evento, que sua posição é determinada 

majoritariamente pelos interesses privados do capital, ao reiterar em suas políticas públicas e 

legislações, como foi o caso da PNPMF em 2006 e agora da nova LO, os DPI. Enquanto que 

no tocante a uma legislação sui generis, que desde finais do século XX vem sendo 

reivindicada pelas comunidades tradicionais e movimentos socioambientais nada foi 

concretizado.  

O movimento de universalização dos DPI, encabeçado pela OMC e FMI, corrobora 

com a ideia amadurecida ao longo deste trabalho de que as imposições colocadas pelos 

organismos internacionais multilaterais aos Estados nacionais tem como escopo o 

fortalecimento da hegemonia do capital, o qual tem interesse em privatizar, por meio dos DPI, 

os recursos naturais e o CTA. 
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Nesse sentido, asseveramos que a associação do TRIPS à nova Lei nº 13.123/2015 

trará consequências nefastas às comunidades locais e aos seus conhecimentos, pois, a 

facilidade de acesso ao CTA e as isenções de repartição de benefícios, previstas na nova lei; 

associadas à reiteração dos DPI como estratégia de proteção do CTA e dos processos e 

produtos oriundos do mesmo – pelo TRIPS, pela PNPMF e pela CDB – inevitavelmente 

culminarão na privatização do CTA às plantas medicinais, igualmente como acontece a 

qualquer outra mercadoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ideologia burguesa, característica do modo de produção capitalista, promoveu e 

promove o obscurecimento de determinados processos da vida social de forma a garantir a 

perpetuação da hegemonia do capital. Para tanto, impulsiona determinados processos na 

esfera econômica (infraestutura) que logo se manifestam nas demais esferas da vida social 

(política, social e cultural), operando-se nelas uma cisão entre a essência e a aparência dos 

fenômenos sociais.  O Estado, por sua vez, é o instrumento político-ideológico através do qual 

o capital estabelece, dissemina e legitima sua lógica, por isso, é uma instituição fundamental 

no sistema capitalista, porque garante por via das políticas públicas, sua reprodução material e 

ideológica.   

A hegemonia de determinada classe ou grupo social se manifesta pela sua capacidade 

em difundir sua lógica em todas as esferas da vida social e universalizar interesses próprios. A 

ideologia hegemônica pretende formar um mercado mundial comum onde tudo se transforme 

em mercadoria, o interesse do capital é privatizar, por meio dos DPI, os recursos naturais e o 

CTA, e controlar cada vez mais ou procurar controlar tudo que é passível de ser 

mercantilizado, como é o caso do CTA. Ao argumentar que as patentes estimulam a produção 

intelectual, o capital fetichiza uma prática social tradicional e reifica as relações sociais nela 

envolvidas, obscurecendo assim os seus reais interesses exploratórios e monopolizadores, pois 

a estratégia do capital é se apropriar do CTA por via de patentes, onerando, tão somente, as 

comunidades locais, tradicionais e indígenas.  

Portanto, a questão do acesso e da proteção do CTA à biodiversidade tem oscilado 

entre o reconhecimento e a negação de direitos, pois o Estado não tem conseguido atender de 

forma plena e satisfatória as demandas e reivindicações dos grupos sociais categorizados 

juridicamente como sujeitos portadores de direito coletivo. Há um descompasso entre o 

universo jurídico e o mundo concreto globalizado, no sentido de responder às necessidades da 

diversidade social dos sujeitos no mundo globalizado, da particularização do universal, ou 

seja, de contemplar interesses específicos aos povos e comunidades tradicionais face às 

declarações e convenções internacionais. 

Os avanços tecnológicos, a globalização sob a perspectiva neoliberal, o incentivo 

internacional à criação de patentes e os acordos internacionais sobre propriedade intelectual 

são aspectos contemporâneos que tornam o CTA à biodiversidade vulnerável à 

monopolização. Assim, no contexto do novo imperialismo, o imperativo tecnológico e a 



157 

 

politização da natureza se apresentam como dois aspectos de um mesmo processo e que 

juntos compõem o novo cenário geopolítico e econômico mundial.  

A privatização de qualquer conhecimento, seja ele científico ou tradicional, como de 

qualquer outra mercadoria, culmina inevitavelmente na sua monopolização pelo grande 

capital, essa é a tendência! As patentes significam a privatização e consequente 

monopolização de um conhecimento produzido de forma coletiva, trata-se de expropriação, de 

uma apropriação indevida pelo capital de um bem coletivo, imaterial e imemorial. A 

apropriação privada do CTA representa a usurpação do direito das comunidades tradicionais 

de simplesmente tê-los, a total violação dos seus direitos de propriedade sobre seus 

conhecimentos. Privatiza-se um conhecimento fruto de uma produção social e coletiva com o 

intuito de fortalecer um mercado, ou seja, de produção em escala industrial em detrimento da 

produção no núcleo comunitário, no qual as indústrias farmacêuticas, nacionais e 

internacionais, que possuem o maior controle do monopólio na esfera da circulação, na 

produção extrativista e do patenteamento, serão as grandes beneficiárias. 

A pilhagem do CTA gera impactos negativos no processo de afirmação étnica e na 

autonomia produtiva, pois, enfraquece a identidade cultural das comunidades tradicionais. O 

CTA faz parte do patrimônio imaterial dessas comunidades, é produzido a partir das relações 

sociais estabelecidas entre seus membros, e entre eles e o meio em que vivem, então a 

apropriação do CTA pelo capital reflete também na apropriação da subjetividade humana, ou 

seja, da sua cultura e das suas relações sociais. 

Os DPI protegem o conhecimento científico-cientifico e os interesses do capital, por 

isso que os Estados Unidos preconizam a universalização desses direitos. A propriedade 

intelectual existe no sentido de permitir a apropriação ou a privatização de recursos e 

conhecimentos que, por sua própria natureza, são coletivos, são difusos no tempo e no espaço 

e sobre os quais não é possível identificar um titular individual de direito. Porém, essa 

modalidade de direito não contempla as necessidades de proteção dos conhecimentos 

tradicionais, tendo em vista que tem como base legal a propriedade privada e não o bem 

coletivo. O conhecimento é uma forma de exercer o poder; e a política de patentes é uma 

forma de monopolizar esse poder, de romper com a ideia de coletividade e possibilitar ao 

capital mais poder e rentabilidade.  

A fetichização e reificação do processo de produção do CTA vêm se materializando 

com a efetiva burocratização estabelecida pelo capital no tratamento dado ao acesso e à 

proteção do CTA mediante o estabelecimento de anuências, consentimentos, acordos, 
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contratos e patentes, transformando o CTA em um bem, coisa e mercadoria, através da 

subsunção do seu valor de uso ao valor de troca. 

Lado a lado ao crescente movimento de privatização da biodiversidade e do CTA 

surgem novas condições de barganha entre os diversos atores políticos envolvidos nesse 

processo que, ampliando os foros de discussão, incitam disputas entre os interesses 

divergentes. Nesse contexto vem sendo historicamente travado pelos movimentos 

socioambientais e indígenas o embate político pela convergência entre os princípios da CDB e 

as disposições do TRIPS, para que, no mínimo, este não fira aquela, mas há poucos avanços 

concretos. Quiçá acerca de um regime de acesso e proteção sui generis, que ainda se localiza 

no âmbito do debate. 

O que vemos é um cenário político que tem contribuído para a consolidação das 

desigualdades entre os países centrais e os periféricos, reafirmando o estrutural 

desenvolvimento desigual e combinado inerente à dinâmica do capital. A globalização 

exponencia o abismo entre os referidos países, fazendo com que os primeiros concentrem 

ainda mais riquezas a partir da exploração dos segundos; e a exploração que vitimiza a classe 

subalterna se plasma em todas as esferas da vida social. 

Nessa direção, as legislações brasileiras que tratam do acesso e da proteção do CTA 

refletem a lógica do novo imperialismo capitalista. A associação entre os dispositivos 

jurídicos aqui tratados implicam em ameaças reais ao CTA e ao caráter coletivo das relações 

sociais e culturais envolvidas na sua produção. A partir do momento que o Estado brasileiro 

não prevê sanções para as práticas de biopirataria, mas que, pelo contrário, permite que o 

CTA e os processos e produtos obtidos a partir dele sejam patenteados, contraditoriamente, 

ele legaliza a biopirataria. Portanto, a dialética entre público e privado, inerente à lógica 

capitalista, que no contexto do novo imperialismo é avigorada pelo modo de regulação 

neoliberal norteia a política do Estado brasileiro no tocante ao acesso e à proteção do CTA.  

Temos uma conjuntura na qual o Estado, o regulador legitimado socialmente, assume 

a função de estabelecer o mínimo de regulamentação para o acesso e a proteção do CTA, 

contudo, para que essa regulamentação não contemple exclusivamente os interesses do 

capital, é necessário que os movimentos socioambientais e indígenas exerçam pressão no 

sentido de garantir que esse mínimo de regulamentação contemple também os interesses das 

comunidades tradicionais. A governança do CTA é uma atividade multidimensional 

condicionada por interesses divergentes e múltiplos atores, na qual nenhum interesse pode ser 

ignorado, mesmo havendo supremacia de um sobre o outro. 
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A PNPMF, apesar de representar uma importante conquista política dos movimentos 

sociais e populares de saúde, que historicamente reivindicaram do Estado o devido 

reconhecimento e valorização do uso popular e tradicional de plantas medicinais, concebe 

também, interesses econômicos específicos, e assim, conjuga interesses hegemônicos e contra 

hegemônicos. Ao reiterar os DPI e não uma proteção sui generis, como estratégia de proteção 

do CTA às plantas medicinais, a PNPMF se revela, na sua essência, numa mediação do 

Estado brasileiro que serve, majoritariamente, aos interesses do capital, utilizando-se do 

discurso burguês desenvolvimentista e economicista, reforçando a principal funcionalidade 

das políticas públicas no capitalismo, no caso, assegurar sua acumulação e reprodução 

ampliada. Assim, essa política pública resguarda a produção livre e coletiva do CTA às 

plantas medicinais na medida em que essa conformação seja favorável à apropriação do 

capital, e ao mesmo tempo reforça a ideologia privatista de produção das tecnologias e dos 

produtos oriundos do acesso ao CTA.  

Como o principal objetivo da PNPMF é a bioprospecção e o desenvolvimento 

tecnológico, o fortalecimento da indústria farmacêutica e de biotecnologia é privilegiado e 

assim, o CTA às plantas medicinais é submetido às necessidades do mercado. Portanto, os 

setores farmacêuticos nacionais e multinacionais são os grandes beneficiados pela PNPMF, 

pois, terão fácil acesso a um conhecimento produzido no seio popular e que praticamente não 

demandou gastos para ser produzido pelas empresas, como também terão a possibilidade de 

torná-lo sua propriedade. Nesse sentido a PNPMF não privilegia o empoderamento das 

comunidades tradicionais provedoras do CTA, mas sim o capital. 

A racionalidade no uso das plantas medicinais pretendida pela PNPMF, baseada na 

lógica burguesa, significa a primazia da técnica e do valor em detrimento da cultura e do 

significado, transformando o CTA às plantas medicinais em tecnologia passível de ser 

negociada no crescente mercado de produtos farmacológicos e de biotecnologia, em fator de 

rentabilidade para o capital. O fortalecimento do CTA pretendido pela PNPMF somente terá 

validade se as ações de reconhecimento e valorização estiverem fundamentadas em diretrizes 

que priorizem a articulação entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico e 

recusem a tendência histórica de estabelecimento de um sistema de hierarquia entre eles, no 

qual o CTA está inserido em condição inferior. Sendo assim, afirmamos a impossibilidade de 

fortalecê-lo enquanto houver o fortalecimento da superioridade do conhecimento científico 

perante quaisquer outros conhecimentos, pois um dos pontos críticos dessa disputa é o não 

reconhecimento do conhecimento tradicional como um saber. 
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A PNPMF é uma política pública de saúde que possui uma latente imbricação com a 

política econômica e nesse sentido dá margem para que o capital realize acumulação por 

espoliação através do acesso facilitado e do patenteamento do CTA às plantas medicinais, 

como também das tecnologias e produtos oriundos desse acesso. 

Por fim, não acreditamos que o patenteamento do CTA à biodiversidade, pelas 

comunidades, seja a solução mais apropriada e eficaz de protegê-lo contra a biopirataria, pois 

ao permitirmos que uma comunidade tradicional patenteie um conhecimento difuso, estamos 

entrando no jogo do capital e aceitando sua estratégia de dividir para conquistar. 

Consideramos que a solução mais apropriada seja a criação de um sistema de proteção sui 

generis construído democraticamente com as comunidades tradicionais, que priorize o 

combate ao movimento de privatização e monopolização do CTA e das tecnologias e produtos 

obtidos a partir do acesso ao mesmo. 
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