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Resumo: No Rio de Janeiro, em 1992, durante a 2ª Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, foi firmada a Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB. Este instrumento inter-Estatal, que 
busca promover a conservação dos recursos naturais e da diversidade para além da esfera preservacionista, repercute 
nas práticas sociais das comunidades que detêm estes recursos naturais em seu território e ao conhecimento 
tradicional associado, abarcando uma relação mais densa entre decisões tomadas em esfera global e os impactos 
percebidos localmente. Com base nesta premissa, o presente artigo objetiva explorar a discussão das possibilidades 
teóricas sobre a relação entre tratados globais, especificamente a CDB, e a sua aplicação no âmbito local, com ênfase 
no contexto brasileiro. Reflete-se, também, sobre a potencialidade que ferramentas como estas detêm para a 
mediação de conflitos que emergem no campo ambiental, a partir de uma análise dos principais pontos conflitantes 
que permeiam esta Convenção. 
Palavras-chave: Convenção sobre Diversidade Biológica; biodiversidade; conflitos socioambientais; 
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Decisiones globales e impactos locales: uma reflexión a partir de La Convención sobre 
Diversidad Biológica 

 
Resumen: En Río de Janeiro en 1992, durante la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, fue firmada la Convención sobre la Diversidad Biológica - CDB. Este instrumento entre 
los Estados, cuyo objetivo es promover la conservación de los recursos naturales y la diversidad más allá de la esfera 
preservacionista, tiene repercusiones en las prácticas sociales de las comunidades que tienen en su territorio estos 
recursos naturales y los conocimientos tradicionales asociados, implicando una relación más profunda entre las 
decisiones adoptadas a nivel mundial y los impactos percibidos localmente. Partiendo de esta premisa, este artículo 
trata de explorar la discusión de las posibilidades teóricas entre tratados globales, en particular el CDB y su 
aplicación a nivel local, con énfasis en el contexto brasileño. Se refleja, también, el potencial que tienen  
herramientas como estas para la mediación de los conflictos que surjan en el campo ambiental, a partir de un análisis 
de los puntos de conflicto principales que permean esta Convención. 
Palabras clave: Convenio sobre la Diversidad Biológica, la biodiversidad, conflictos ambientales, la sostenibilidad. 
 

Global decisions and local impacts: considerations springing from the  
Convention on Biological Diversity 

 
Abstract: During the second United Nations Conference on Environment and Development, held in Rio de Janeiro 
in 1992, was established the Convention on Biological Diversity. This inter-State mechanism, that aims to promote 
natural resources conservation and diversity beyond the preservationist sphere, has elects on social practices of those 
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communities that have these natural resources on their territory and to the associated traditional knowledges, 
implying a deeper relationship between decisions taken at global scale and their impacts observed at local scale. 
Starting from this, the present article aims to explore the discussion of the theoretical possibilities between global 
agreements –especially this Convention– and their application on local realities, with emphasis on the Brazilian 
context. Also, this article inquires about the potentiality that international agreements, like the Convention on 
Biological Diversity, have in mediation of conflicts that arise on the environmental field, starting from an analysis of 
the main points in conflict that run across this Convention. 
Key-words: Convention on Biological Diversity; biodiversity; social-environmental conflicts; sustainability.  
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Introdução 

Em 1992, a cidade do Rio de Janeiro foi palco para a realização da 2ª Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida também por Rio-92 ou Eco-92. 

Dentre as temáticas abordadas neste evento, foi formalizada a Convenção sobre Diversidade Biológica – 

CDB –, mecanismo inter-Estatal que busca promover a conservação dos recursos naturais e da diversidade 

biológica para além da preservação em sentido estrito da natureza. Este acordo entre países repercute nas 

realidades e práticas sociais das comunidades que detêm estes recursos naturais em seu território e ao 

conhecimento tradicional a ele associado, abarcando uma relação mais densa entre decisões tomadas em 

esfera global e os seus impactos locais. 

Este artigo explora, de maneira inicial, a discussão das possibilidades teóricas sobre a relação 

entre tratados globais, especificamente a CDB, e a sua aplicação na escala local, tendo a realidade 

brasileira como ponto de partida para esta reflexão. Desta forma, é necessário enfocar os contextos 

políticos e sociais que permeiam o surgimento destes tratados, de um ponto de vista global, e compreender 

para quem e de quais maneiras estes mecanismos de proteção ambiental servem, por uma perspectiva 

local. Além disso, busca-se refletir se estas são ferramentas capazes de mediar os conflitos que emergem 

no campo ambiental, diante da discussão atual em torno da noção de sustentabilidade. 

 

As Convenções Internacionais e o “futuro comum” da humanidade 

 Para empreender a caminhada proposta por este artigo, inicia-se então pelo surgimento dos 

tratados e convenções em um âmbito mais abrangente, o global. Estes mecanismos estão dispostos entre 

os Estados-Nacionais e compõem normas de regulação da natureza, formuladas em um plano 

internacional. Entretanto, estes não apenas regulam condutas e ditam princípios, mas também contêm 

representações sobre os conceitos de natureza e sociedade. Reconhece-se, portanto, a importância que a 

compreensão das ideologias que permeiam o surgimento destes tratados e acordos trazem, inclusive sendo 

estes capazes de gerarem novas ideologias, conceitos e representações sobre o tema. Todavia, é necessário 



direcionar um olhar mais aprofundado para a questão e, neste momento, nos concentraremos 

especificamente, como um ponto de partida, na idéia de que os tratados globais surgem como ferramentas 

que intentam resolver e mitigar crises ambientais globais. 

 A crise ambiental é aqui vista como um sintoma de um limite da racionalidade, precisamente 

quanto ao “entendimento e da construção do mundo levado pela idéia de totalidade, universalidade e 

objetividade do conhecimento” (Leff, 2006:347). Neste sentido, surge aquilo que Enrique Leff chama de 

racionalidade ambiental, ou seja, outra forma de racionalidade, rompendo as barreiras da objetividade e da 

totalização rumo à uma nova abertura que procura “compreender o outro, negociar e alcançar acordos com 

o outro, sem englobar as diferenças culturais em um saber de fundo universal nem traduzir o outro nos 

termos do mesmo” (Ibid: 360). Isso ocorre na medida em que se rompe com aquilo que totaliza, para 

abarcar o que se integra, ou seja, na construção daquilo que este autor chama de “diálogo de saberes”, 

capaz de abarcar diferentes representações da realidade e de negociar interesses em torno da apropriação 

da natureza. 

 A idéia de “sustentabilidade” surge então conectada a de “futuro comum”, em especial no que diz 

respeito à: 

 

[...] abertura para a diversidade que rompe a hegemonia de uma lógica unitária e 
vai mais além de uma estratégia de inclusão e participação de visões alternativas 
e racionalidades diversas, cujas diferenças seriam canalizadas por uma 
racionalidade comunicativa para fazê-las convergir em um futuro comum (Leff, 
2006:376). 

 

 E estes sentidos, produzidos em torno da noção de “sustentabilidade” e de “desenvolvimento 

sustentável”, fazem com que apareçam estratégias de poder que mobilizam as ações sociais, legitimam 

direitos, transformam e ressignificam identidades coletivas, girando juntas em torno das diferentes formas 

de apropriação da natureza. Surgem, portanto, discursos formulados em torno deste termo e estes, por sua 

vez, procuram unificar e atualizar representações sociais que foram afetadas pela crise das noções de 

desenvolvimento e do próprio limite de crescimento econômico. Neste sentido, aparecem idéias como a de 

“futuro sustentável” e de “futuro comum” ou, em outras palavras, são construídos novos discursos, 

contendo princípios capazes de orientar as ações dos atores sociais para alcançar os preceitos da 

sustentabilidade. 

 São então concebidos documentos, como tratados, convenções e acordos, capazes de moldar e 

abarcar estas idéias e conceitos, contendo a identificação dos problemas a serem resolvidos ou mitigados, 

mecanismos a serem estabelecidos e fins propostos, comportando enfim uma “agenda programática de 

ações a empreender, de políticas a desenvolver, de comportamentos a modificar” (Leff, 2006:348). 



Entretanto, para Leff, estes princípios não constituem uma ética, ou seja, a uma racionalidade prática para 

alcançar os fins que a sustentabilidade se propõe. 

 Percebe-se então que, subjacente a estes tratados e convenções internacionais, não apenas está a 

construção de alternativas capazes de englobar os conceitos de “desenvolvimento sustentável”, mas a 

produção de novas formações discursivas que ressignificam o conceito de natureza e a forma de sua 

apropriação. Portanto, o foco de análise direciona-se para os conflitos em torno da apropriação social da 

natureza, em um campo de disputa política. Neste sentido, este campo social faz com que os atores sociais 

globais e locais transitem em um determinado espaço – não apenas geográfico mas, sobretudo, simbólico 

– e reivindiquem para si diferentes saberes e processos contidos nas noções de “futuro comum”, 

“desenvolvimento sustentável”, dentre outras. Como discorre Leff: 

 

[...] o que está em jogo na construção de um futuro sustentável são as formas 
emergentes de significação do mundo e da natureza, razão pela qual a política de 
sustentabilidade não leva a um consenso sobre a base de uma racionalidade 
fundada na imanência da linguagem, mas das estratégias de poder que 
promovem o saber de fundo da ecologia, do pensamento sistêmico e da lógica de 
mercado, e de estratégias diferenciadas, divergentes e muitas vezes antagônicas 
de reapropriação do mundo e da natureza (Leff, 2006: 357). 

 

 Dessa forma, toma-se como ponto de partida para esta reflexão sobre tratados, acordos e 

convenções discutidos e formulados em um plano global e seus impactos em realidades locais, a 

Convenção sobre Diversidade Biológica. Esta Convenção foi escolhida para exemplificar este exercício de 

reflexão não ao acaso, mas por sua relevância no contexto brasileiro e por sua repercussão nas estratégias 

e práticas dos atores sociais locais. Portanto, cabe agora dispor alguns elementos históricos, não para 

transpor o problema para uma análise linear e diacrônica, mas para melhor compreender a relação do 

Brasil com os tratados e convenções, a partir de suas posições políticas e econômicas em décadas 

anteriores. 

Para traçar o caminho percorrido pelo Brasil em relação a sua posição e percepção quanto às 

políticas ambientais, voltemos à década de 1970. Em 1972 foi realizada, na Suécia, a Conferência de 

Estocolmo. Este evento colocou na agenda pública o embate entre as políticas de crescimento ilimitado e a 

limitação dos recursos naturais, assim como a impossibilidade de gerenciamento do mercado em regular a 

exploração em acordo com a preservação dos recursos naturais. 

No contexto brasileiro, e diante da própria noção de desenvolvimento vigente entre a década de 

1970 e início da seguinte, a busca por crescimento econômico possuía sentido em si mesma. Sendo assim, 

crescer economicamente (produzir, consumir e exportar bens) significava desenvolver e gerar bem-estar 

social, enquanto que a preocupação com o ambiente era marginalizada, tanto nas ações, práticas, como nas 



discussões de políticas desenvolvimentistas nacionais. Além disso, esta postura, abarcou uma forte ênfase 

na industrialização visando transpassar as fronteiras entre o rural e o urbano, ao tempo que fragilizava 

ainda mais a, ainda, incipiente preocupação ambiental brasileira. 

Pensando por este caminho podemos compreender a resistência brasileira diante das resoluções 

internacionais estipuladas pela Conferência de Estocolmo. O desenvolvimento era voltado apenas para a 

esfera econômica, sem considerar as suas relações com as esferas social e ambiental. Desta forma, como 

destaca Santilli (2005), o Brasil não se identifica plenamente com os preceitos da referida Conferência, 

apesar de no país já existir instrumentos legais, como o “Código das Águas”, “Código Florestal”, “Lei de 

Proteção à Fauna”, dentre outros que haviam sido formulados entre as décadas de 30 e 60.  

 Já nos anos oitenta, organismos internacionais1 de financiamento – como o Banco Mundial –, já 

estabeleciam novas orientações para as questões socioambientais e exerciam influência sobre o Brasil. 

Neste caso, para obter financiamentos para a instalação de projetos de desenvolvimento era necessário 

seguir medidas de preservação do meio ambiente, dentre as quais a formulação de uma legislação 

ambiental pertinente. Portanto, ainda no início desta década foi definida a Política Nacional do Meio 

Ambiente e órgãos federais capazes de aplicar estas novas resoluções e, em seguida, o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente, CONAMA. Paralelamente a isso, com a abertura democrática que ocorreu no Brasil 

em 1984, o Estado direciona seu olhar para a questão ambiental e a coloca lado a lado com a questão 

social.  

A política ambiental brasileira estava tornando-se então mais consistente, mas ainda possuía uma 

orientação preservacionista, preocupada em garantir a preservação dos recursos naturais, mas sem abarcar 

a sua dimensão com o meio social. Em 1988, um grande avanço foi oferecido pela Constituição Brasileira 

– de orientação multicultural e pluriétnica –, que dedicou diversos capítulos para a questão ambiental e 

tornou possível a emergência dos chamados “novos direitos”. Desta forma, a questão ambiental aparece ao 

lado da esfera social e torna-se necessário pensar estes dois elementos como indissociáveis2. Neste 

contexto, surge então a Convenção sobre Diversidade Biológica. 

 

A Convenção sobre Diversidade Biológica 

                                                 
1 “Além da Conferência de Estocolmo, que oficializou e internacionalizou a preocupação mundial com o meio 
ambiente e representou um marco histórico no tratamento da questão, da década de 1970 aos anos 1990 foram 
publicados diversos trabalhos que demonstravam o interesse mundial pela questão. Dentre eles os trabalhos 
patrocinados pelo Clube de Roma e o Relatório Brundtland” (Galoro, 2004: 09). 
2 Todavia, o discurso muitas vezes não corresponde às práticas e as leis ambientais e políticas públicas, quando 
formuladas, às vezes são incapazes de abarcar a realidade brasileira e os problemas decorrentes de décadas de um 
modelo industrial que gerou um grande contingente populacional que se encontra em situação de pobreza e uma 
parcela diminuta da população que tem acesso aos bens de produção e consumo (Ferreira, 2003). 



O tema da perda de diversidade biológica toma projeção internacional na década de 1980 e se 

deve, principalmente, a duas motivações: a conscientização internacional do papel da biodiversidade como 

elemento essencial de suporte à vida e a valorização da biodiversidade enquanto reserva de valor futuro 

(Comegna, 2004). 

Como processo natural, a extinção de espécies é um fato amplamente documentado na literatura 

biológica e teve papel fundamental para a configuração atual da biota do planeta Terra. Pelo menos sete 

grandes eventos de extinção em massa ocorreram desde o surgimento das primeiras formas de vida 

terrestres, há aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás (Schultz, 2004). Estima-se que a taxa de extinção 

atual seja a maior desde a extinção dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos, e que a atividade 

humana, principalmente após o estabelecimento das modernas sociedades industriais, seja a principal 

responsável por este evento, sendo por si só um fato de preocupação para a proteção da biodiversidade. 

Na linha das discussões sobre perda de diversidade biológica, a CDB é o marco de autoridade 

normativa maior no campo do direito internacional, concernente a questões da biodiversidade (Kleba, 

2006). Tem por objetivos a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus 

componentes e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos 

genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de 

tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias, e mediante 

financiamento adequado (Brasil, 2000). 

A CDB foi firmada, até setembro de 2006, por 152 países (Zanirato e Ribeiro, 2007). No Brasil, 

esta Convenção foi implementada em junho de 2000 pela Medida Provisória n°. 2.052 e é atualmente 

regulamentada pela Medida Provisória n°. 2.186-16 de agosto de 2001. 

Ainda em seu preâmbulo, a CDB reconhece  

[...] a estreita e tradicional dependência de recursos biológicos de muitas 
comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais, e 
que é desejável repartir eqüitativamente os benefícios derivados da utilização do 
conhecimento tradicional, de inovações e de práticas relevantes à conservação 
da diversidade biológica e à utilização sustentável de seus componentes 
(BRASIL, 2000: 08). 

O reconhecimento da importância das comunidades locais e indígenas na manutenção da 

biodiversidade vai de encontro com o processo de patenteamento industrial cada vez mais intenso, de 

produtos derivados desses materiais genéticos, causando impedimentos ao seu uso pela sociedade, e 

particularmente pelas comunidades localizadas nos territórios de onde se originaram (Albagli, 1998). Este 

processo desconsidera a relação histórica das comunidades tradicionais com a manutenção da diversidade 

biológica através de milhares de anos, que conduziu a acumulação de conhecimento que só a permanência 

no local, através das gerações, poderia propiciar. 



Durante muito tempo, a diversidade biológica, assim como os conhecimentos tradicionais 

associados, era vista como um bem público, comum da humanidade, o qual poderia ser utilizado 

livremente, dissociado de qualquer regulamentação a respeito de direitos soberanos de povos e nações 

detentores desta biodiversidade. Neste sentido, diversos países, principalmente os em desenvolvimento e 

sub-desenvolvidos, os quais são os maiores detentores de componentes da biodiversidade global3, acabam 

sendo explorados por grandes empresas de países desenvolvidos que se utilizam destes recursos obtidos 

quase sem custo, para a produção de novas biotecnologias, definindo as mesmas como propriedade 

privada sujeitas ao sistema de patentes, sem garantir nenhum benefício aos países detentores dos recursos 

explorados. 

A CDB, em seu artigo 8, alínea (j) tenta evitar essa usurpação sem medida da informação genética 

dos ecossistemas onde se inserem as comunidades tradicionais, abrindo caminho para a legalização desta 

via, e criando mecanismos para uma compensação e repartição dos benefícios com as comunidades de 

origem destes componentes (Brasil, 2000).Se de um lado o artigo 8 (j) vem distribuir os benefícios 

oriundos da bioprospecção e da utilização dos conhecimentos tradicionais, de outro, se torna um 

instrumento de legitimação do uso desenfreado pela indústria da biodiversidade e do conhecimento das 

comunidades que mantiveram estas informações por séculos. Neste sentido, observa-se que as exigências 

de investimentos vultosos para a pesquisa e o desenvolvimento de produtos biotecnológicos levaram à 

necessidade de se assegurar a propriedade intelectual das inovações, tendo em vista o retorno desses 

investimentos. 

A esse respeito, Albagli (1998) ressalta que o novo regime criado pela CDB define a 

biodiversidade como um objeto de preocupação comum, não mais um bem comum, abandonando o 

princípio da herança comum. Neste sentido, o estabelecimento de regras para o acesso a essas informações 

pode ser interpretado como sendo a institucionalização do direito de propriedade sobre os recursos 

genéticos, transformando-os em mercadorias. 

As divergências entre a CDB e a OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) se 

acentuaram com a aprovação do TRIPS4, em 1995, como uma demanda dos países que mais produzem 

patentes. Então, como responder as seguintes questões: o saber das populações a respeito da manipulação 

de plantas deveria ou não ser patenteado? A quem pertence esse saber? Como protegê-lo? Como 

remunerar o uso desse conhecimento? (Zanirato e Ribeiro, 2007).Estas indagações geraram discussões 
                                                 
3 Grande parte destes países pertence ao bloco dos países “megabiodiversos”, os quais detêm cerca de 70% da 
biodiversidade mundial, sendo eles: México, Costa Rica, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, 
China, Indonésia, Quênia e África do Sul. 
4 Os países desenvolvidos, maiores produtores de patentes, passaram a ver com bastante cautela as disposições da 
CDB e a pressionar a OMC para que ela instituísse uma norma sobre a proteção das propriedades intelectuais. A 
pressão resultou na definição, em 1995, dos Direitos de Propriedade intelectual relacionados com o Comércio 
(TRIPS), ou seja, na internacionalização dos direitos de propriedade intelectual, qualquer que tenha sido seu lugar de 
origem (Cunha, 1999). 



polêmicas, tanto é que, de 1994 a 2006, ocorreram oito Conferências dos Estados-Partes da CDB (COP) 

para a sua implementação. As disposições relacionadas à proteção dos conhecimentos tradicionais foram 

objeto de discussão nas COP-3, COP-4 e COP-6, nas quais se debateram os direitos dos povos indígenas e 

das populações tradicionais sobre os recursos genéticos (Ibid). 

Neste aspecto, Santos (2005) destaca a importância em considerar o etnoconhecimento sobre a 

biodiversidade: 

 

Se considerarmos a diversidade de populações que, no mundo, possuem 
conhecimentos sobre os ecossistemas em que vivem e sobre as caracterísiticas 
dos seres vivos que os integram, e se admitirmos que esses conhecimentos são 
pontos de passagem obrigatórios (Latour, 1987)5 para a construção da 
biodiversidade enquanto objeto da ciência, facilmente se conclui que o 
conhecimento efetivamente existente sobre ecossistemas, espécies e organismos 
vivos é muito mais vasto do que aquele que está “oficialmente” registrado em 
bases de dados construídas por instituições científicas (Santos, 2005:60). 

 

 Dessa forma, ao longo de seus 42 artigos6, a CDB inovou no sentido de alterar o caráter jurídico 

dos recursos genéticos, os quais anteriormente eram vistos como patrimônio da humanidade7, dando 

soberania aos Estados detentores dos recursos. Ressalta, ainda, a necessidade do uso sustentável da 

biodiversidade para sua efetiva conservação e reconhece o importante papel e estreita relação das 

comunidades tradicionais neste processo. Além disso, esta constituiu o principal tratado internacional a 

reconhecer e valorizar os conhecimentos tradicionais das comunidades locais, dando-lhes direitos sobre 

estes conhecimentos através de um consentimento prévio da exploração e utilização destes por terceiros, 

além de uma repartição eqüitativa dos benefícios oriundos deste uso. 

 

Decisões globais e impactos locais 

Dentre os diversos acordos internacionais, a CDB destaca-se por ser um tratado internacional-

global, porém de aplicação necessariamente local-regional. Alencar (1995) citada por Inoue (2004) coloca 

também que a CDB dentro de um regime global como uma convenção-quadro, estabelece princípios e 

objetivos gerais, mas as decisões são determinadas dentro dos Estados Nacionais, tratando-se assim de 

uma simbiose global e local. Isto se deve ao fato de que a Convenção estabelece as diretrizes gerais em 

                                                 
5 LATOUR, B. (1987) Science in Action. Milton Keynes: Open University Press. 
6 Texto completo da Convenção disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/sbf/chm/doc/cdbport.pdf>. Acesso no 
mês de abril de 2010. 
7 Anterior a CDB, já haviam tratados a nível internacional relacionados à biodiversidade, porém ainda na visão dos 
recursos genéticos provenientes da biodiversidade como um patrimônio da humanidade, destacando a Convenção de 
Espécies Migratórias de Animais Silvestres (1970); Convenção a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural 
(1972); e a Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora em Perigo de Extinção (1973) 
(Comegna, 2004). 



nível internacional, porém cada Estado deve internalizá-la através de suas próprias leis e políticas 

públicas.  

No âmbito do Estado brasileiro, as normas de maior destaque acerca da proteção dos direitos 

culturais dos povos tradicionais que decorrem da CDB são as que se referem ao acesso e ao uso dos 

conhecimentos tradicionais associados à criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, à 

Política Nacional de Biodiversidade e ao Licenciamento Ambiental. Além disso, os direitos dos povos 

tradicionais sobre seus conhecimentos encontram como principal suporte a Constituição Federal 

Brasileira, mas de modo mais imediato à questão do acesso e uso dos conhecimentos tradicionais 

associados foi abordado em nível infraconstitucional pela MP nº 2.186-16/01 (Moreira, 2007), a qual 

dispõe, dentre outros aspectos, sobre o acesso ao patrimônio genético e o conhecimento tradicional 

associado, à repartição justa e eqüitativa dos benefícios oriundos do patrimônio e dos conhecimentos e ao 

acesso à tecnologia e sua transferência para a conservação e utilização da diversidade biológica. 

Dentre os atores sociais, no plano global, estão os Estados Nacionais que participam das tomadas 

de decisão quanto à implementação destes tratados e acordos, movimentos sociais, como os 

ambientalistas, Organizações Não-Governamentais8, Organizações Internacionais Intergovernamentais e 

empresas. Estes não apenas produzem decisões, mas também ações relacionadas à CDB, que formuladas 

em um plano global impactam as realidades locais.  

Santos (2005: 61) ressalta a formação de uma rede da biodiversidade, a qual incorpora diversos 

discursos onde se cruzam diferentes conhecimentos, culturas e estratégias políticas e, “[...] ainda que esta 

rede seja dominada por instituições do Norte (...) o conhecimento por elas produzido tem sido também 

usado de forma ‘subversiva’, através da sua apropriação por movimentos sociais do Sul e pelos seus 

aliados e da sua reinscrição noutras constelações de saber-poder”.  

Citando Escobar9, Santos (2005) identifica quatro posições principais na rede da biodiversidade: 

(i) uma visão ‘globalocêntrica’ defendida principalmente por instituições globais (Banco Mundial, G8, 

ONGs sediadas no Norte, etc.), centrada no tema da gestão dos recursos da biodiversidade, onde as ações 

de conservação devem ser articuladas em vários níveis (local, regional, global), incorporando estratégias 

nacionais de gestão orientadas pelo conhecimento científico e pela criação de mecanismos econômicos 

para promover a conservação dos recursos, tais como direitos de propriedade intelectual e outros; (ii) uma 

perspectiva nacional dos países do Terceiro Mundo, o qual sem questionar a posição anterior do discurso 

                                                 
8 Inoue (2004) ainda destaca o importante papel das ONGs internacionais e redes transnacionais, as quais interferem 
politicamente influenciando decisões, apoiando e promovendo projetos locais de conservação da biodiversidade, 
fazendo então a conexão do global e o local. Desta forma, as ONGs, além de atores sociais globais também são, em 
certa medida, atores sociais locais, pois transitam pelas esferas globais e locais e podem mediar conflitos e conduzir 
negociações entre diferentes grupos.  
9 ESCOBAR, A. (1999). After nature: steps to an anti-essetialist political ecology. Current Anthropology, v. 40, n. 1, 
p. 1-30. 



globalocêntrico, procura negociar os termos dos tratados internacionais em função do que define como 

interesse nacional; (iii) uma posição defendida pelas ONGs progressistas do Sul que pode ser designada 

por biodemocracia, onde o foco está em desviar a atenção do Sul para o Norte com relação às ameaças a 

biodiversidade, em decorrência dos projetos de desenvolvimento e hábitos de consumo destes últimos, 

propondo um controle local dos recursos naturais e o reconhecimento de uma base cultural associada à 

diversidade biológica; e (iv) a perspectiva da autonomia cultural, a qual a partir da crítica ao conceito de 

biodiversidade enquanto construção hegemônica, procura abrir espaço na rede da biodiversidade para a 

construção de formas de desenvolvimento baseadas na cultura e em projeto de vida associados a lugares, 

contrariando orientações etnocêntricas (ou, conforme Escobar, ‘extrativistas’ da diversidade biológica). 

Para Santos (2005), a posição globalocêntrica é a que permeia as concepções da CDB e por mais  

 

 [...] que seja reconhecido (...) um papel aos conhecimentos alternativos, 
geralmente designados por ‘tradicionais’, a posição dominante é conferida à 
ciência e ao seu papel no delinear de estratégias que incluem a conservação, a 
inserção em programas de desenvolvimento sustentável ou a criação de 
diferentes esquemas de partilhas de benefícios entre governos nacionais, 
empresas, instituições de investigação e comunidades (Ibid: 61-62).  

 
Santos (2005) destaca ainda que na concepção defendida pelas ONGs progressistas do Sul, há uma 

oposição ao uso da biotecnologia como meio de manutenção da diversidade e ao recurso de direitos de 

propriedade intelectual como instrumento de proteção dos saberes e recursos locais, propondo como 

alternativa, a defesa de direitos coletivos. “A articulação de formas de ativismo local ligadas em rede à 

escala transnacional e global surge, para esta corrente, como um meio eficaz de defesa dos saberes locais” 

(Ibid: 63). 

De acordo com Gisela Alencar (1995), a CDB seria então uma “moldura” que comportaria os 

princípios e os objetivos desta Convenção. Já o interior desta “moldura” seria definido pelos Estados 

Nacionais, fazendo-se valer o princípio da soberania. Neste sentido “cada Estado deve desenvolver suas 

estratégias, a partir da moldura e dos instrumentos oferecidos pela CDB, reconhecendo-se a 

impossibilidade de um processo decisório centralizado e vertical quanto à proteção da biodiversidade” 

(Inoue, 2004: 02). Os atores sociais locais são aqueles que, de forma direta ou indireta, são impactados 

pelas decisões globais. Podem ser grupos indígenas, comunidades ribeirinhas, grupos extrativistas, 

quilombolas, dentre outros. Estes são considerados impactados pelas formulações da CDB na medida em 

que estão dispostos em territórios que contêm representativos recursos naturais e detêm conhecimento 

tradicional sobre o uso e acesso a tais recursos, assim como ao conhecimento a eles associado.  

Este tipo de conhecimento se refere ao conjunto de elementos materiais e simbólicos utilizados e 

desenvolvidos de forma coletiva por populações tradicionais e que são manifestados através de valores, 



crenças e práticas cotidianas destes povos. Estes diferentes saberes possibilitados pelo conhecimento 

tradicional podem ser tanto uma determinada forma de acesso às variedades da fauna e flora, que são 

vistos como “atalhos” por diferentes ramos da indústria, como também os usos, formas de manejo, 

classificações e categorizações nativas de recursos naturais. Neste sentido, são também englobados 

“métodos de caça e pesca, conhecimentos sobre os diversos ecossistemas e sobre propriedades 

farmacêuticas, alimentícias e agrícolas de espécies” (Santilli, 2005: 192). Entretanto, não se pode esquecer 

que o conhecimento tradicional abrange também danças, pinturas, músicas e lendas destas populações. Em 

um primeiro momento estas dimensões do conhecimento podem não interessar a indústria, mas 

posteriormente este conhecimento pode ser usado como ferramenta para a compreensão do uso de 

determinado produto ou processo. É necessário, portanto, a salvaguarda deste conhecimento tradicional 

através de um aparato jurídico que contemple os direitos autorais coletivos (Ibid).  

Desta forma, percebemos então, que do ponto de vista global estão os interesses e os conflitos que 

giram em torno do próprio controle sobre a biodiversidade, especialmente sobre o “direito e a 

determinação sobre o acesso aos recursos genéticos” (Galoro, 2004: 03). Os países considerados 

desenvolvidos detêm um vasto conhecimento sobre a biotecnologia, mas seus recursos naturais são 

escassos. Por sua vez, os países em desenvolvimento possuem em seu território uma grande 

biodiversidade, mas encontram lacunas quanto ao desenvolvimento de tecnologias. Assim, o conflito se dá 

em torno da apropriação destes recursos, onde de um lado está a busca pela soberania dos Estados que 

concentram a riqueza em recursos naturais e, por outro, está a alegação dos países ao “norte” de que estes 

recursos, sobretudo os genéticos, assim como a informação necessária para a obtenção deste material, não 

podem deixar de ser “patrimônios da humanidade”, em outras palavras, de livre acesso. 

Galoro (2004) destaca a perspectiva da Teoria Realista e sua relação aos tratados internacionais, 

onde devido à questão de segurança nacional, os acordos de cooperação internacional são mínimos, pois 

os mesmos podem significar uma ameaça à soberania, sendo o ideal que o Estado seja auto-suficiente, 

produzindo tudo o que precisa, e neste sentido, a questão da biopirataria está relacionada à noção de 

soberania nacional. Nesta perspectiva Galoro destaca a posição dos Estados Unidos, o qual se recusou a 

assinar a CDB, por não concordarem com os aspectos que dizem respeito à propriedade intelectual10, os 

quais iriam cercear a sua utilização das riquezas para fins econômicos. 

Ainda sob uma perspectiva de regime global de biodiversidade, a CDB representa uma 

convergência de diferentes movimentos, os quais tratam de diversas dimensões sobre a questão da 

biodiversidade, constituindo-se como um regime altamente politizado (Inoue, 2004). Já Sarita Albagli 

                                                 
10 Conforme o Artigo 15 da Convenção da Diversidade Biológica e ainda o Artigo 8(j), especificamente sobre o 
conhecimento das comunidade tradicionais, a Convenção estabelece uma repartição eqüitativa dos benefícios 
gerados pela utilização de recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados, bem como um 
consentimento prévio dos detentores destes recursos. 



(1998) citada por Inoue (2004) coloca que a emergência da questão da biodiversidade teve origem na 

convergência dos interesses devido à importância da biodiversidade e que a mesma é objeto de conflitos 

acirrados, revelando sua dimensão geopolítica. Neste caso está em jogo o controle sobre a biodiversidade - 

particularmente em relação ao controle dos recursos biogenéticos - , sendo a propriedade e status legal dos 

recursos, os conhecimentos tradicionais associados e a legislação de patentes, expressões desta disputa. 

Subjacente a estes conflitos globais, como ao acesso aos recursos genéticos e à forma de 

repartição dos benefícios advindos deste processo, estão as populações locais. Percebe-se então que a 

crítica se volta novamente para a própria CDB, que formulou as diretrizes gerais, mas que não estipulou 

metas nem objetivos. Neste sentido, o reflexo direto nas populações locais é a carência de uma legislação 

ambiental adequada e conectada aos outros ramos do Direito, ou seja, capaz de abarcar efetivamente à 

esfera social e ao mesmo regulamentar estas novas questões que surgem no contexto atual. 

Apesar de vasta e considerada moderna, a legislação ambiental brasileira ainda não oferece 

soluções devidamente eficazes para tratar de questões atuais decorrentes da CDB, como a biopirataria, a 

relação das comunidades tradicionais com o reconhecimento do direito de propriedade intelectual coletivo 

e também com a repartição dos benefícios oriundos dos trabalhos de bioprospecção e de outras etapas de 

pesquisa. Sobre isso, Albagli ressalta: 

 

Muitos consideram que a CDB não contempla adequadamente a proteção dos 
direitos e interesses das comunidades locais e populações tradicionais. Já outros 
argumentam que a CDB vem contribuindo para estimular a proteção dos 
conhecimentos e práticas destas comunidades, embora abordando a questão de 
forma vaga e genérica (Albagli, 2003: 09). 

  

 Sendo assim, cabe neste momento refletir sobre este tópico levantado por Albagli e compreender 

se a CDB é capaz de mediar os conflitos que a envolvem. 

 

Afinal, a CDB pode gerar ou mediar conflitos? 

 A dualidade dos objetivos proposto pela CDB, como vimos no transcorrer deste texto, gera 

espaços para questionamentos, uma vez que tal instrumento pode propiciar a defesa dos interesses dos 

atores locais – tal como populações indígenas, pescadores artesanais, dentre outros - como também pode 

ampliar o poder econômico das grandes corporações. Por exemplo, pensando num contexto global, as 

questões relacionadas à biopirataria podem vir a constituir-se como uma situação de conflito gerada por 

esta Convenção. 

A Biopirataria é entendida aqui como o “uso indevido e indiscriminado das plantas silvestres das 

florestas tropicais por parte de empresas e laboratórios multinacionais, com a finalidade de desenvolver e 



explorar comercialmente produtos medicinais sem que sejam reconhecidos os direitos de propriedade dos 

legítimos donos destes recursos” (Galoro, 2004: 11). 

 Este problema é considerado global na medida em que são empresas de grande porte que detêm a 

biotecnologia e anseiam por recursos naturais de livre acesso. Neste cenário, há o patenteamento em larga 

escala de componentes da biodiversidade sem a contrapartida para as populações locais, na forma de 

repartição de benefícios e autorização de uso, e para o próprio Estado Nacional, com a transferência de 

tecnologias. É evidente a preocupação dos Estados não somente em relação ao patrimônio genético, mas 

também ao conhecimento tradicional associado. Atualmente é grande o mercado de produtos 

farmacêuticos derivados da utilização de plantas medicinais por populações tradicionais, tendo a indústria 

de biotecnologia um particular interesse sobre estes conhecimentos (Shiva 2001 apud Santilli, 2004).  

No cenário brasileiro, dentre os casos de biopirataria que tiveram repercussão está o do 

patenteamento, realizado por um norte-americano, de uma variedade do ayahuasca, planta de origem 

amazônica usada por diferentes populações tradicionais em rituais xamânicos, cerimônias religiosas e 

também com finalidades medicinais. Outro caso foi o patenteamento do processo de extração do óleo da 

semente do cupuaçu, por uma empresa japonesa, visando a fabricação de um chocolate de cupuaçu, 

produto este que seria chamado de “cupulate” (Santilli, 2005). Atualmente estas patentes já se encontram 

anuladas, graças a um processo árduo movido por ONGs juntamente com outras entidades civis. 

Entretanto, estes exemplos de tentativas de patenteamento mostram questões que estão diretamente 

conectadas à CDB.  

Em ambos os casos, foram coletadas espécies vegetais em um país com uma biodiversidade 

profícua, associadas ao uso de conhecimentos tradicionais e sem o consentimento prévio do governo 

brasileiro. Posteriormente, depois de identificados os princípios ativos destas espécies, os processos foram 

desenvolvidos e patenteados, sem a repartição dos benefícios pela utilização de tais recursos. Não 

obstante, a isto está subjacente outro ponto: estes recursos e o conhecimento tradicional a eles associado 

não está restrito a uma única população local. Desta forma, além de ser compartilhado entre diferentes 

povos este conhecimento também é gerado e processado de uma forma coletiva, através das lógicas 

internas e particulares de cada população tradicional, muitas vezes divergente do modelo individualista 

concebido pelos centros industrializados (Santilli, 2005).  

 A CDB determina, para que ocorra o patenteamento, a comprovação da origem do material 

genético e do conhecimento tradicional associado, o consentimento prévio informado ao país de origem e 

a repartição de benefícios. Entretanto, para que isso de fato aconteça é preciso determinar a “origem” de 

determinado recurso natural. Neste ponto, reside mais um problema da CDB, pois, como se pode precisar 

em que momento este conhecimento tradicional foi gerado sem levar em consideração que se está tratando 

de saberes dispersos e compartilhados por diferentes povos? Além disso, cada um destes conhecimentos 



pode ter diversos usos, processos, classificações e nomenclaturas, a cargo da população local que o utiliza 

e o incorpora em suas práticas cotidianas. Desta forma, exige-se uma “legitimidade de origem” de um 

conhecimento compartilhado e construído de forma coletiva. Estas questões de âmbito jurídico, 

relacionadas ao sistema de patentes dos recursos genéticos e os conhecimentos tradicionais associados, 

são intensamente debatidas. Santilli (2004) coloca que o sistema de patentes protege as inovações de 

forma individual, enquanto os conhecimentos tradicionais têm um caráter coletivo, pois são produzidos de 

forma coletiva, daí então a necessidade de um sistema sui generis de proteção. Mas qual sistema poderia 

ser este?  

O sistema de patentes e o de propriedade intelectual utilizado pelo Direito vigente não é capaz de 

comportar estas questões, pois este conhecimento tradicional compartilhado está sujeito à especialização 

local – que é dinâmica e está em constante modificação – e a livre circulação de idéias e de informações 

praticadas por estas comunidades tradicionais. Desta forma, prejudica-se o modo pelo qual este 

conhecimento tradicional é produzido e processado, ao conceber as populações tradicionais pela mesma 

ótica do sistema de patentes dos países industrializados. Ao invés de proteger uma lógica local, 

fundamental para aplicar os conceitos de desenvolvimento sustentável em voga nos dias de hoje, corre-se 

o risco concreto de destruir aquilo que se pretende manter (Santilli, 2005). 

 Tome-se como exemplo os indígenas. Conforme João Pacheco de Oliveira (2003), a cultura de um 

determinado grupo opera de forma dinâmica diante de um conjunto de elementos materiais e simbólicos. 

Juntos, estes elementos possibilitam que o grupo conceba e interprete a sua própria realidade, a organize e 

também a represente, tanto internamente quanto perante ao “outro”. Segundo este autor, essa dinamização 

da cultura não comporta um modelo cristalizado, com preceitos de pureza como requisito para a 

manutenção, e também de legitimidade, de uma ou outra tradição cultural. Sem fazer com que a sua 

própria cultura deixe de ser legítima, os grupos trocam informações, práticas, costumes e crenças, sendo 

que estes elementos “não precisam ser exclusivos daquela sociedade, freqüentemente sendo 

compartilhados com outras populações”, não importando se são trocas entre outros indígenas ou não (Ibid: 

43). Desta forma, o que faz com que um conhecimento seja tradicional não é a sua antiguidade ou a sua 

relação com a ancestralidade, mas a forma que este conhecimento se insere nas práticas cotidianas do 

grupo (Carneiro da Cunha, 2002 apud Santilli, 2005), possibilitando que seja constantemente re-

atualizado, mesmo em face às mudanças impostas por um mundo cada vez mais globalizado e 

industrializado. 

Ainda sobre o conhecimento tradicional operado de forma coletiva, ressalta-se o conceito do 

termo coletivo. Este indica tanto a produção dos saberes de uma maneira coletiva no interior do próprio 

grupo, como também os conhecimentos compartilhados entre vários grupos. Para refletir sobre os direitos 

intelectuais coletivos não se pode deixar de mencionar que a CDB não tem mecanismos para resolver esta 



questão. Se a execução desta Convenção cabe aos Estados Nacionais, cabe destacar que a legislação 

ambiental ainda não está completamente articulada com o ramo do Direito Civil. Isso significa que as 

medidas são propostas, bem como os mecanismos de proteção às comunidades tradicionais, mas estas 

ferramentas não são adequadas aos anseios e novos problemas formulados por questões atuais. Neste 

sentido, a legislação brasileira efetivamente protege, mas seguindo um modelo que não comporta as 

lógicas próprias das populações tradicionais em questão. 

Esta dinâmica da origem dos conhecimentos tradicionais torna complexa a discussão, 

principalmente pelo fato destes conhecimentos estarem dispersos entre povos e entre diferentes fronteiras 

geopolíticas. Neste sentido, Souza (2006) coloca o conceito de “Conhecimentos Tradicionais Associados 

Transnacionais”, pois transcendem as fronteiras e soberanias do Estado-Nação. A autora exemplifica a 

proposta relacionando com a região amazônica, na qual há um Tratado de Cooperação Amazônico11 

firmado entre países da região, os quais, através deste tratado, poderiam criar uma regulamentação 

internacional para os conhecimentos tradicionais da região. Desta forma, poder-se-ia evitar que povos que 

usufruem do mesmo conhecimento tradicional sejam prejudicados, sendo então necessário o 

estabelecimento de mecanismos de controle e monitoramento.  

Um dos grandes desafios jurídicos relacionados à questão da proteção do conhecimento 

tradicional consiste em encontrar uma maneira de contemplar a heterogeneidade de povos e seus 

diferentes sistemas de representação – como os pajés, conselhos de anciões, etc – de acordo ao nosso 

direito civil. Alguns povos já apresentam sistemas de organização formal12, ou seja, registrados em 

cartório, para a representação de povos indígenas, os quais em alguns casos podem ser úteis e 

convenientes, facilitando, por exemplo, o acesso a fontes de financiamento, entre outros.  

Cabe ao Estado, portanto, se situar também como mediador de processos globais em situações 

locais. Em outras palavras, para concretizar a CDB e os objetivos a que ela se propõe, o governo nacional 

precisa se articular para preservar os recursos naturais e garantir a transferência de recursos e da 

biotecnologia. Ao garantir os direitos das populações tradicionais através de uma legislação articulada que 

englobe a própria dinâmica dos processos sociais, como a regulamentação pertinente quanto à propriedade 

intelectual coletiva e sistema de patentes – fundamental para o combate da biopirataria –, o Estado poderá 

partir para a efetivação dos deveres propostos pela referida Convenção. 

Para tanto, é preciso considerar alguns elementos. Segundo Santilli (2005), o primeiro deles é a 

promoção e articulação de políticas públicas que possam efetivamente conduzir estas comunidades ao 

desenvolvimento com base nos anseios das populações locais. O segundo diz respeito à dinamização do 

                                                 
11 Criado em 1978 e composto pelos oito países Amazônicos: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, 
Suriname e Venezuela. 
12 Como exemplo no Brasil podemos citar o Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual 
(http://www.inbrapi.org.br/). Acesso no mês de maio de 2008. 



conhecimento e da cultura que não pode ficar restrita a um banco de dados passível de consultas. Além de 

ser um “ônus injusto” para as populações tradicionais, ao buscar de forma perversa a legitimação de um 

determinado conhecimento por um dado grupo, essa individualização de autorias pode causar 

desagregação entre as comunidades. Ao especificar e catalogar este conhecimento, este deixa de ser 

“tradicional”, pois abandona o conceito de dinamismo destas diferentes formas de saberes e também o 

caráter de transformação inerente às práticas culturais. Cabe ao Estado garantir os direitos das populações 

tradicionais sobre o seu patrimônio intangível – compreendido pelas imagens coletivas, obras, criações, 

danças, lendas, dentre outros –, para que seu uso não possa ser apropriado por terceiros a fim de obtenção 

de informações para a indústria (Ibid).  

 A CDB aponta para a biodiversidade como uma preocupação de todos, ou seja, são bens de 

interesse público e não como um bem comum da humanidade. Neste sentido, a questão da biodiversidade 

pode apresentar um caráter público e privado: 

 

O abandono do princípio de herança comum e o estabelecimento de regras para 
o seu acesso poderia ser interpretado como tendo institucionalizado o exercício 
dos direitos proprietários sobre os recursos genéticos, transformando-os em bens 
comercializáveis (Albagli, 2003: 10). 

  

 Desta forma, os interesses do Estado Nacional, ao procurar garantir a soberania e manter o 

controle sobre os recursos naturais dispostos em seu território, procura também garantir que o seu uso – na 

esfera privada – esteja relacionado com o interesse público. Já os interesses das populações locais afetadas 

pela CDB residem na obtenção de formas legais adequadas para garantir o acesso de terceiros aos recursos 

naturais e ao conhecimento tradicional associado e também quanto às participações nas decisões do uso 

destes recursos e saberes13. 

A discussão desse tema existe e está disposta em espaços como instâncias reguladoras e aparatos 

jurídico-administrativos, mas com ressalvas, pois aqueles que têm voz são os mesmos que têm os 

discursos autorizados e legitimados pelos grandes centros. Para que as vozes periféricas e locais sejam 

também ouvidas são necessárias estratégias mais abrangentes, para que estes atores sociais locais também 

possam transitar pelo campo ambiental, dentre outros campos. 

É consenso que a CDB procura garantir a soberania dos Estados sobre seus recursos genéticos 

provenientes da biodiversidade, assim como garantir os direitos das comunidades tradicionais sobre seu 

conhecimento associado à biodiversidade, através do consentimento prévio e repartição eqüitativa dos 

                                                 
13 Em certos casos, temendo o uso inapropriado de informações, as populações tradicionais – ou o próprio 
pesquisador, buscando resguardar a comunidade estudada – não revelam conhecimentos e práticas que possam ser 
úteis comercialmente para indústrias e laboratórios em laudos de pesquisa. (Santilli, 2005).  



benefícios. Porém, no que se refere às comunidades tradicionais, é necessária uma especial atenção quanto 

aos mecanismos para se atingir a efetiva proteção dos direitos e interesses dessas comunidades. 

Ao inserir os “novos direitos” destes grupos periféricos na pauta de discussão da esfera pública 

percebe-se que a manutenção da “tradição” das populações é fundamental, nos dias de hoje, para a 

garantia de um novo modelo de “desenvolvimento” e de “modernidade” para os centros industrializados, 

onde os planos sociais e ambientais são conectados. Ao preconizar que a tradição – entendida aqui como o 

conjunto de saberes e práticas cotidianas acumuladas e compartilhadas entre os grupos – é um dos 

requisitos para o desenvolvimento, podemos estar cristalizando uma determinada situação. Desta forma, 

desconsidera-se a dinamização da cultura e os anseios das populações locais, em prol de uma modernidade 

idealizada vista, de certa forma, como uma utopia associada a idéia de desenvolvimento sustentável 

(Ribeiro, 1992).  

 

Considerações finais 

 Este artigo apresentou um exercício de reflexão exploratório sobre alguns pontos conflituosos que 

envolvem a implantação e a efetivação da CDB, tanto na esfera global como na local. Desta forma, não 

cabe neste momento oferecer respostas, mas apresentar algumas inquietações que permearam a construção 

deste texto a partir da bibliografia consultada. 

 Percebeu-se então que, em um âmbito global, a CDB é capaz de mediar conflitos ao postular 

diretrizes gerais. Entretanto, ao deixar a forma de execução a cargo dos Estados Nacionais, esta 

Convenção não interfere no princípio da soberania destes países. Apesar de mecanismos como a 

transferência de biotecnologia e repartição de benefícios para os países megabiodiversos serem ainda 

incipientes, estes mecanismos são úteis para regulamentar a relação exploratória da busca por recursos 

naturais e geração de novas tecnologias e produtos para atender as demandas de mercado em um contexto 

globalizado. 

 Por outro lado, foi observado que no contexto brasileiro, a CDB é capaz de gerar conflitos em um 

plano local, precisamente quanto aos problemas decorrentes da forma de apropriação do conhecimento 

tradicional por grandes centros. Ela também evidencia a falta de um aparato jurídico interno adequado 

para tratar de questões relacionadas à propriedade intelectual coletiva e os sistemas de patentes 

direcionados para a garantia de direitos das comunidades tradicionais. Ao legitimar um determinado 

conhecimento em detrimento de outros, compartilhados por diferentes grupos tradicionais e construídos de 

forma coletiva, corre-se o risco de desagregar as sociedades que se pretende manter. Desta forma, 

questiona-se sobre a maneira pela qual o sistema jurídico brasileiro está sendo dinamizado e integrado na 

atualidade, para atender estas novas demandas sociais.  



Apesar disso, esta dicotomia entre o global e o local pode ser benéfica para as populações 

tradicionais na medida em que as políticas públicas e leis restritivas incorporarem as dimensões e as 

reivindicações daquilo que é local, ou seja, a realidade, os modos de vida e os costumes destes povos. 

Assim, percebeu-se que é preciso entender o modo de vida destas comunidades e a forma pela qual elas 

interagem com a natureza para que as leis possam ser realmente efetivadas nos mais variados âmbitos. No 

entanto, é necessário ressaltar que algumas medidas globais que são pensadas em prol das gerações futuras 

– como as mostradas no decorrer deste trabalho – podem gerar problemas locais que comprometem o 

modo de vida e a reprodução social destas populações no presente. 

A CDB, enquanto uma moldura, é um avanço na discussão da proteção da biodiversidade e uma 

perspectiva de desenvolvimento para comunidades tradicionais, capaz de contemplar a proteção contra a 

biopirataria e abrindo caminho para que cada Estado defina suas políticas internas. No entanto, e ao 

mesmo tempo, ainda não se mostrou eficiente no diálogo com estas mesmas comunidades.  

Diante do contexto aqui exposto, a CDB deixa em aberto duas grandes indagações: (1) como 

podemos transformar políticas e ações no âmbito internacional em efetividade local? (2) ou ainda, numa 

via inversa, como o nível local pode influenciar nas decisões e ações internacionais? Estas perguntas ainda 

estão em fase de discussão, visto que muitos países ainda não implementaram políticas nacionais que 

contemplem os artigos da CDB, e outros implementaram de forma insuficiente. 

Outro fato importante é a falta de articulação entre os interessados maiores nesta discussão, as 

comunidades tradicionais, que ficam à margem dos debates, mesmo quando estão presentes. Isto evidencia 

que a racionalidade presente nestes acordos e convenções, muitas vezes, não tem contato com a realidade 

das comunidades, sendo discussões criadas e significadas por instituições e atores da sociedade industrial. 

O embate travado neste campo de disputa, além de indicar as formas de apropriação da natureza 

pelos diferentes atores sociais, precisa considerar fortemente o significado que o uso e a apropriação do 

espaço têm para os grupos atingidos (Acselrad, 2004). Portanto, os mecanismos e estratégias que os 

grupos utilizam para manter a sua territorialidade e o seu modo de vida não apontam apenas para a 

preservação de um determinado espaço físico e recursos naturais, mas também para os mecanismos que 

mantêm e transformam as suas próprias identidades sociais. 
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