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I. INTRODUÇÃO 

 

“É claro que para descrever a forma do mundo a primeira coisa a fazer é estabelecer 

em que posição me encontro, não estou dizendo o lugar, mas o modo em que estou 

orientado, porque o mundo de que estou falando tem isso de diferente de outros mundos 

possíveis, que a gente sempre sabe onde estão nascente e poente a qualquer hora do dia ou 

da noite, e então começo dizendo que é em direção ao sul que eu estou olhando, o que 

equivale a dizer que estou com o rosto voltado na direção do mar, o que equivale a dizer 

que estou de costas para a montanha, porque essa é a posição em que eu em geral 

surpreendo o mim mesmo que fica ali quieto no interior de mim mesmo, inclusive quando 

o mim mesmo do exterior está orientado de modo totalmente diferente ou não está nada 

orientado, como não raro acontece, na medida em que toda orientação para mim começa 

daquela orientação inicial, que sempre implica ter à esquerda o nascente e à direita o 

poente, e só posso me situar em relação ao espaço a partir dali, e verificar as propriedades 

do espaço e de suas dimensões.” 

(Italo Calvino, Do Opaco, in O Caminho de San Giovanni) 

 

Para apreender a ossatura da regulação sobre os recursos genéticos no Brasil, sua 

dogmática e a política que essa dogmática implementa, devo dizer “em qual posição me 

encontro, como estou orientado”, “porque o mundo de que estou falando tem isso de 

diferente de outros mundos possíveis”... 

Aqui, na Introdução, haverá dois tipos de esclarecimentos: o primeiro, referente a 

grandes processos envolvendo a economia política da tecnologia, e o segundo versando 

sobre o direito. 

Na primeira ordem de esclarecimentos, trabalho muito mais com hipóteses do que 

com certezas: estamos vivendo um momento de convergência tecnológica entre 

biotecnologia, nanotecnologia, ciências cognitivas e ciências da informação? Estamos 

vivendo um momento no qual as classes e os setores hegemônicos agem para a 

implementação do estado de exceção econômica permanente? Estamos vivendo um 

segundo cercamento dos bens comuns? Estamos rumando para um coágulo de tecnociência 
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oligárquica, capital desregulado e disciplinas microfísicas e totalitárias para as 

ressuscitadas “classes perigosas” de sempre?  

Ao término desses primeiros esclarecimentos/questionamentos, faço um 

deslocamento para o campo das apostas: é reafirmando a política democrática que se 

poderá rumar para a democracia. 

A outra ordem de esclarecimentos diz respeito à concepção do direito aqui 

pressuposta e desenvolvida. Meu problema é identificar a política implantada através da 

dogmática. Por isso, devo tratar (i) a economia política como “saber irmão” do direito e da 

dogmática jurídica, (ii) explicar a qual economia política estou me referindo e (iii) dizer 

qual a dogmática capaz de implementar essa economia política.  

Para realizar esses esclarecimentos, os tópicos desta Introdução serão: 

Convergência tecnológica: cogno + nano + bio + info; Estado de exceção permanente; O 

segundo cercamento; Política democrática; Direito e economia política: mapeamento e 

crítica; “O ainda indispensável direito econômico”: um direito para a superação do 

subdesenvolvimento; e Os desafios furtadiano e gramsciano: “Por que ler os clássicos?” 

O primeiro tópico apresenta a notícia de que a National Science Foundation, dos 

EUA, enuncia o que já estava subterrâneo há algum tempo: o momento seria o da 

convergência das áreas de ponta do conhecimento humano: biotecnologia, nanotecnologia, 

ciências cognitivas e ciências da informação. Essa convergência pode ser tratada com 

beneplácito ou com crítica. Só a segunda vertente é capaz de iluminar os escaninhos 

escuros onde se esconde o futuro. O óbvio, bem embalado no otimismo, não é um bom 

companheiro de viagem. A crítica deve ser articulada a um conhecimento o mais rigoroso 

possível das possibilidades e desenvolvimentos técnicos (conhecimento que, para todos os 

empirismos, encerra a realidade total, residindo aí o diferencial desde sempre apontado 

pelos teóricos críticos contra os positivistas e teóricos tradicionais de todos os matizes). 

Desta maneira, assim que dada a notícia sobre a convergência tecnológica em seus termos 

descritivos (National Science Foundation e Esper Cavalheiro), passo a trazer os críticos, 

principalmente a contribuição de Laymert Garcia dos Santos e a discussão sobre O Futuro 

do Humano. Concluo com a crítica à “ciência descontextualizada”, de Hugh Lacey. 

O segundo momento é o de se perguntar pela institucionalidade política que 

vivemos: estamos diante do estado de exceção permanente? Aqui, principalmente a partir 

de Paulo Arantes, trago a crítica mais radical à política contemporânea. Se sairmos vivos 
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desse momento, isto é, se não estivermos diante do que tal crítica aponta, ou se 

conseguirmos, ainda que a crítica esteja certa, encontrar algo de possibilidade, prática ou 

teórica, o ganho é total. Trabalhar com essa crítica é fazer eco a Gramsci, quando afirmava 

que devemos raciocinar com o máximo pessimismo. O eco de Weber também é presente: 

“Faço ciência para saber quanto posso suportar.”1 Entretanto, ouso, no próprio 

pensamento, já inserir a segunda parte do adágio do sardo: agir com o máximo otimismo 

da vontade. Assim, a crítica mais nebulosa é trazida com o intuito (desesperado? idealista? 

ingênuo?) de que possa ser superada, de que possa apresentar alguma brecha para a ação 

política. O estado de exceção permanente também será apresentado como categoria de 

leitura para o direito, e o autor para isso será Gilberto Bercovici. Nesta contribuição, 

porém, a política sobrevive como possibilidade, ainda.  

O terceiro ponto diz respeito ao segundo cercamento de bens comuns, desta vez os 

de alta intensidade tecnológica e simbólica. Não mais nas florestas inglesas onde os 

camponeses exerciam o costume de recolher sua madeira para enfrentar o frio, mas agora 

no mundo todo (porém sob fundamentalmente o mesmo idioma), as corporações lançam 

estratégias para a formulação jurídica da perpetuidade de sua supremacia. Em áreas as mais 

diversas como software, fármacos, bens culturais (livros, filmes, músicas), biodiversidade 

e dados científicos, as corporações trabalham ativamente para moldar uma nova 

institucionalidade jurídica, que proteja como seus objetos que são comuns, os commons. 

Aqui, a literatura trazida será fundamentalmente a norte-americana, articulada ao 

movimento A2K – Access to Knowledge, especialmente James Boyle e Yochai Benkler. No 

Brasil, o segundo cercamento também foi apontado como um dos elementos que 

conformam o estado de exceção permanente, entre outros, por Paulo Arantes. 

A quarta interrogação inicial é se haverá uma junção entre essas três possíveis 

tendências. Assim, rumaríamos para uma tenebrosa articulação entre uma tecnociência 

hiper-poderosa e intrusiva na mão de poucos, uma política cujo único objetivo é repor-se a 

                                                           

1 Cf. Gabriel COHN. Crítica e resignação – fundamentos da sociologia de Max Weber. São Paulo: T. A. 
Queiroz, 1979.  A frase é logo a epígrafe. Parece-me que esse é o Weber que emerge das duas conferências 
sobre vocações e da intervenção para a reconstrução da Alemanha do pós I Guerra: Max WEBER. El político 
y el científico, trad. Francisco Llorente, p. 202. Madri: Alianza Editorial, 1967. Max WEBER. Parlamento e 
governo na Alemanha reordenada – Crítica política da burocracia e da natureza dos partidos, trad. Karin de 
Araújo, p. 24. Petrópolis: Vozes, 1993. Também a biografia de autoria da esposa aponta o traço: Marianne 
WEBER. Weber – Uma biografia, trad. Alda Porto e Mario Eufrásio, p. 480 e ss. Niterói: Casa Jorge 
Editorial, 2003. Cf. Julien FREUND. Sociologia de Max Weber, trad. Luis Costa, 5 ed., p. 30. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2003. 
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si e aos seus e uma economia cujos grandes vetores de acumulação estão se trancando por 

via jurídica. Esse cenário dialoga com as piores distopias, apresentando elementos do 

1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, Matrix – para citar os  mais populares – e 

os mais intensos pesadelos dos teóricos de Frankfurt e de Foucault. Novamente, aqui, a 

busca é por caracterizar o que pode vir de pior e tentar sair com energias, teóricas e 

práticas, para confrontá-lo.  

Talvez só a postura de um Agilulfo, o cavaleiro inexistente que agradou o 

Imperador Carlos Magno, possa explicar esse intuito: querendo tanto existir, existia 

mesmo. Ao contrário, inclusive, de seu ajudante Gurdulu, que, embora existindo, não o 

queria, e acabava por assimilar-se a tudo o que via, e aí não era nada, não existia.2 Essa 

postura me leva à aposta de que é só buscando a democracia que a democracia virá. Para 

não ser acusado de trabalhar sob o signo de um idealismo delirante, o terreno deve ser 

mapeado com muito realismo. O futuro – e essa me parece uma convergência notável entre 

Gramsci e Ernst Bloch3 – será filho das tendências que vencerem, sendo que várias podem 

vencer, eventualmente, por uma força de vontade organizada operante em um ou outro 

sentido. Assim, trabalho nesse tópico para responder a uma questão: é possível pensar em 

política democrática no Brasil perante “il mondo grande e terribile” antes descrito? É 

possível que tenhamos algo a fazer – e, portanto, a refletir – sobre nossa economia e nossa 

política? A partir  de um dos interlocutores de Paulo Arantes, José Luis Fiori, publicado na 

                                                           

2 A falta de vontade de Gurdulu intensifica aspectos da realidade, levando-a, então, a tomar uma forma que 
jamais tomaria, tivesse ele tido outra vontade, como quando confunde-se com a condição do morto: 
“Gurdulu, cantando, se dispõe a preparar a cova do morto. Estende-o no chão para tirar as medidas, marca os 
limites com a pá, desloca-o, põe-se a cavar com grande afinco. (...) A cova está pronta: mas por causa do jeito 
desordenado de cavar de Gurdulu saiu de forma irregular, com o fundo em concha. Então Gurdulu quer 
experimentá-la. Desce e se deita. – Oh, que delícia, como se descansa bem aqui embaixo! Que bela terra 
macia! Que bom virar assim! Morto, chega aqui para ver que linda cova cavei para você! – Depois volta 
atrás. – Porém, se combinamos que você deve encher a cova, é melhor eu ficar embaixo e você jogar a terra 
por cima com a pá! – E espera um pouco. – Vai! Se mexe! Esperando o quê? Assim! – Estendido no fundo, 
começa, levantando a pá, a jogar a terra. Cai-lhe por cima tudo o que amontoara. Agilulfo e Rambaldo 
ouviram um berro amortecido, não sabiam se de susto ou satisfação por se ver tão bem sepultado. Mal 
tiveram tempo de retirar Gurdulu inteiramente recoberto de terra antes que morresse sufocado.” Italo 
CALVINO, O Cavaleiro inexistente, trad. Nilson Moulin, 12 reimp., p. 56-7. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2002.   

3 Alessandro OCTAVIANI. Hegemonia e direito: uma reconstrução do conceito de Gramsci, Dissertação 
(Mestrado em Ciência Política), p. 43-5. São Paulo, FFLCH-USP, 2005. Denis de MORAES. Imaginário 
social e hegemonia cultural, jul. 2002, p. 1 e ss, disponível em 
http://www.acessa.com/gramsci/texto_impressao.php?id=297, acessado em 5 de dezembro de 2007.  Michel 
DEBRUN. Gramsci: Filosofia, política e bom senso, p. 66. Campinas: Unicamp, 2001. 
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coleção Estado de Sítio, afirmo que sim, que há espaço para a obra política no espaço das 

nações e do mundo, com vistas a realizar a democracia. 

Por fim, a segunda ordem de esclarecimentos, a respeito da concepção de direito 

que permeia este trabalho.  

Primeiramente, há um pressuposto: a dogmática, como tecnologia da decisão, 

implementa um sentido para as ações sociais às quais se impõe. Esse sentido é sempre um 

sentido político, porque entendo como políticos reposicionamentos no conflito sobre o 

poder, sobre o excedente econômico, sobre posturas morais. Assim, se a dogmática 

implementa uma política através de suas decisões rotinizadas, a economia política é um 

saber que tem algo a dizer sobre o próprio funcionamento interno do direito, já não mais 

apreendido como mero hardware, mecânica, mas também como software, sentido da 

informação. Entender e prescrever a economia política que vai colada à decisão jurídica é 

tarefa do jurista e do reformador social. Neste tópico, a referência é Mangabeira Unger e 

seu debate sobre o papel do direito como instrumento para a imaginação institucional. 

O direito implementa uma economia política através da dogmática. O espaço da 

dogmática que serve de palco para o conflito pela implementação da economia política que 

postulo é o “ainda indispensável direito econômico”. O ainda vem por conta da sugestão 

de Gilberto Bercovici de que o direito econômico é indispensável enquanto não for 

superado o subdesenvolvimento, com a superação da condição periférica e da condição 

subalterna. Aqui, tratarei de dois movimentos que tomam o desenvolvimento como 

problema da teoria e aplicação do direito: o norte-americano Law and Development 

(nomeadamente David Trubek) e o direito econômico brasileiro, em sua vertente que 

metabolizou as contribuições do estruturalismo econômico latino-americano, em uma linha 

que passa principalmente por Fábio Konder Comparato, Eros Grau e Gilberto Bercovici. 

Sendo a economia política um saber colado ao direito, que tem o condão de tornar o 

conhecimento sobre o fenômeno jurídico mais completo, pois implementar o direito é 

implementar uma economia política, devo dizer com qual economia política estou 

trabalhando: a economia política das condições periférica e subalterna, como foram 

desenvolvidas por Celso Furtado e Antonio Gramsci. Na Introdução explico o porquê 

dessa opção a partir da sugestão de Italo Calvino, no seu Por que ler os clássicos?. Calvino 

desenvolve uma série de 14 respostas numeradas, que, na verdade, são tópicos que vão se 

desenrolando até chegar à sua derradeira resposta: os clássicos devem ser lidos porque lê-
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los é melhor do que não lê-los, como o Sócrates que aprendia uma música nova momentos 

antes de sua morte porque aprendê-la era melhor do que não aprendê-la. 4 Escolhi algumas 

dessas respostas para pontuar porque penso que Furtado e Gramsci devem ser lidos hoje 

em dia e enquanto durar o modo de produção e dominação ao qual dedicaram suas 

reflexões. 

 

I.a. Convergência tecnológica: cogno + nano + bio + info 

 

I.a.i. Notícias da Convergência 

A National Science Foundation – NSF/USA, “agência federal independente criada 

pelo congresso em 1950 para promover o progresso da ciência; melhorar a saúde, 

prosperidade e bem-estar nacionais; assegurar a defesa nacional; (...) com um orçamento 

anual de aproximadamente US$ 5.92 bi, que funciona como fundo de financiamento para 

aproximadamente 20 por cento de todas as pesquisas básicas federais conduzidas por 

colleges e universidades da América [e que] em muitos campos como o da matemática, das 

ciências da computação e das ciências sociais é o maior financiador federal”5, afirmou a 

existência de uma convergência cada vez mais possível entre nanotecnologia, 

biotecnologia, tecnologia da informação e ciência cognitiva.6 

Realizado em conjunto com o Departamento de Comércio e exalando uma “vasta 

oportunidade para melhorar a performance humana”, o relatório “Converging 

Technologies for Improving Human Performance” examina a integração entre essas áreas e 

a melhora das performances mentais e físicas que tal convergência pode trazer. “The 

document also suggests strategies to prepare key organizations and sectors of society for 

the envisioned changes.”7 

                                                           

4 Italo CALVINO. Por que ler os clássicos?, 2 ed. trad. Nilson Moulin, p. 16. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2004. 

5 CF. www.nsf.gov/about/, acessado em 2 de dezembro de 2007. 

6 Cf. www.nsf.gov/od/lpa/news/02/pr0257.htm, acessado em 2 de dezembro de 2007. 

7 Ibid. 
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Entre nós, tal convergência foi noticiada por Esper Cavalheiro: “A Convergência 

Tecnológica (...) refere-se à combinação sinérgica de quatro grandes áreas do 

conhecimento: a Nanotecnologia, a Biotecnologia, as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação e as Ciências Cognitivas (Neurociência), campos que vêm se desenvolvendo 

com grande velocidade nas últimas décadas. Ao propor a possibilidade dessa convergência 

como uma realidade para o futuro próximo (...) apontam para o fato de que cada uma 

dessas tecnologias, individualmente, já é capaz de introduzir modificações significativas na 

sociedade e no ambiente, e que a combinação das quatro áreas poderá, portanto, trazer 

modificações muito mais expressivas.”8 

A autora traz um leque de definições, que demonstram que a convergência entre 

esses campos não é objeto da preocupação exclusiva do complexo científico-empresarial 

norte-americano.9 Além disso, propõe-se a inventariar “algumas das possíveis aplicações 

práticas da nova Convergência Tecnológica na perspectiva daquilo que vem sendo 

amplamente discutido nos ambientes internacionais”, apontando quatro campos: (i) 

melhorias da saúde humana e da capacidade física humana; (ii) melhoria das relações 

societais e de grupos sociais; (iii) Segurança Nacional; e (iv) Expansão da cognição e 

comunicação humana.10 

                                                           

8 Esper CAVALHEIRO. A nova convergência da ciência e da tecnologia, in Novos Estudos – CEBRAP, n. 
78, jul. 2007, p. 23-4. 

9 Ibid, p. 25: “- ‘Convergência Tecnológica compreende a combinação sinérgica de quatro grandes domínios 
da ciência e da tecnologia (‘NBIC – nano-info-info-cogno’) que estão se desenvolvendo de forma muito 
rápida’ (National Science Foundation, Estados Unidos, 2002). - ‘Convergência se refere às múltiplas formas 
nas quais as nanotecnologias se combinarão, no futuro, com outras tecnologias, e que refletirão sua genuína 
natureza interdisciplinar’ (The Royal Society & The Royal Academy of Engineering, Inglaterra, 2004). - 
‘Convergência Tecnológica representa o conjunto de conhecimentos e tecnologias que se associam na busca 
de um objetivo comum. Esta abordagem foca a necessidade do estabelecimento de agendas ou metas comuns 
para a convergência’ (High Level Expert Group, Comunidade Européia, 2004). - ‘O termo Tecnologias 
Convergentes refere-se ao estudo interdisciplinar das interações entre sistemas vivos e sistemas artificiais 
para o desenho de novos dispositivos que permitam expandir ou melhorar as capacidades cognitivas e 
comunicativas, a saúde e a capacidade física das pessoas e, em geral, produzir um maior bem-estar social’ 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Espanha, 2005). - ‘Convergência Tecnológica é um rótulo 
atual que aponta para a emergente interação entre áreas de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, 
anteriormente separadas. Tal mudança resulta em novas possibilidades tecnológicas do ponto de vista 
qualitativo com impactos potencialmente revolucionários’ (Study Centre for Technology Trends, Holanda, 
2006).” 

10 Ibid, p. 26-7: “- Melhoria da saúde e da capacidade física humana: nanobioprocessadores para a pesquisa e 
o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas, incluindo aquelas resultantes da bioinformática, da 
genômica e da proteômica; implantes de base nanotecnológica e biossistemas regenerativos para substituir 
órgãos humanos ou para monitoração do bem-estar fisiológico; dispositivos em escala nanométrica para a 
intervenção médica, plataformas multimodais para aumentar a capacidade sensorial, em especial para os 
indivíduos com déficits visuais e auditivos; interfaces cérebro-cérebro ou cérebro-máquina (...). - Melhoria 
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Para finalizar essa notícia sobre a convergência cogno + nano + bio + info deve-se 

mencionar que ela é apontada como um fio vermelho capaz de organizar os próprios 

sistemas de inovação dos países centrais, como Estados Unidos, Canadá e os integrantes da 

União Européia.11 

 

I.a.ii. Notícia dos perigos 

A esta altura das notícias sobre a convergência, certamente os mais atentos já 

notaram a referência à “melhora da performance humana”.  Cavalheiro afirma que o “(...) 

relatório SIG – II (...) oferece um conceito tecnológico do humano e da natureza que 

implica a quebra de fronteiras entre o humano, a natureza e os artefatos tecnológicos e 

pressupõe o ideal do aprimoramento – e este aprimoramento do ser humano e da natureza é 

um grande desafio para a sociedade contemporânea.”12 

Nessa afirmação há duas luzes amarelas: (i) “quebra de fronteiras entre o humano, a 

natureza e os artefatos tecnológicos” e (ii) que “pressuponham o ideal do aprimoramento 

do ser humano”. A quebra de fronteiras entre o humano, a natureza e os artefatos 

tecnológicos, que causa uma sensação de perigo e desconforto em muitos cientistas e 

pesquisadores dos impactos sociais da tecnologia, emerge no debate social pela mão da 

                                                                                                                                                                
das relações societais e de grupos sociais: remoção das barreiras de comunicação determinadas por 
incapacidade física, pela diferença de línguas, pela distância geográfica e pelos diferentes níveis de 
conhecimento (...). - Segurança Nacional: (...) nas áreas de antecipação de ameaças, na construção de 
veículos de combate teleguiados, na educação e no treinamento para a guerra, na elaboração de respostas 
adequadas às ameaças químicas, biológicas e físicas; no desenvolvimento de novos sistemas de combate, no 
tratamento não-medicamentoso para aumentar o desempenho humano (...). - Unificação da ciência e da 
educação: os desafios apresentados pelas novas tecnologias demandam transformações radicais nos 
ambientes educacionais, desde o nível elementar até a formação de pós-graduados. (...). - Expansão da 
cognição e comunicação humana: (...) prioridade aos esforços interdisciplinares que levam à compreensão da 
estrutura, das funções e do aprimoramento potencial da mente humana. (...) o desenvolvimento de 
dispositivos para a interface sensorial pessoal, o enriquecimento das comunidades através de tecnologias 
humanizadas, do aprender a aprender, e aperfeiçoar instrumentos que facilitem a criatividade.” 

11 Ibid, p. 27: “(...) a Convergência Tecnológica tem sido identificada como o verdadeiro motor das 
iniciativas recentes de inovação, pois embora ela não se constitua em um verdadeiro programa de 
financiamento para a ciência e a tecnologia, tem norteado grandes programas nacionais, tais como a 
Iniciativa Nacional de Inovação do governo americano, aqueles direcionados à nanomedicina e à 
nanobiotecnologia da Comunidade Européia e, mais recentemente, o programa de financiamento voltado para 
as interações entre a área da saúde e as tecnologias de comunicação e informação proposto pelo governo 
canadense.” 

12 Idem, p. 28.  
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imprensa13 ou de artistas. Laymert Garcia dos Santos, ao analisar a “genética, tecnologia e 

risco: o alarme dos humanistas e dos apocalípticos”, traz, como exemplo, o relato sobre a 

obra dos irmãos Chapman: 

“(...) no campo da arte contemporânea, é o trabalho de Jake e Dinos 

Chapman, intitulado Insult to Injury (Insulto à Ofensa), exposto no primeiro 

semestre de 2003 no Museu de Arte Moderna de Oxford (...). Trata-se, com efeito, 

de interferências feitas pelos dois artistas britânicos nos originais de uma tiragem 

completa (80 gravuras) dos Desastres de la Guerra, de Goya, série produzida entre 

1810 e 1815. Com efeito, pintando cabeças de filhotes de cachorro, de macaco ou 

de palhaço nas vítimas, colorindo com aquarela a obra do grande mestre espanhol, 

os Chapman parecem ter rompido a sacralidade das obras-primas da grande arte e 

inaugurado o que está sendo considerado por muitos como ‘vandalismo’, só 

comparável à atitude frenética de um Coringa que, em Batman, depreda quadros no 

museu, poupando apenas a figura de Francis Bacon... 

(...) os irmãos Chapman estavam discutindo os paradoxos da tecnociência 

na sociedade contemporânea, e, mais particularmente, os da biotecnologia. (...) 

trata-se de fazer, no campo da arte, exatamente o que se está fazendo nos 

laboratórios de biotecnologia, para que o expectador se dê conta da enormidade da 

operação. Com efeito, por que a intervenção nos originais de Goya é chocante e 

tornou-se um escândalo? Justamente porque se trata de originais, e não de 

reproduções. Os Chapman se apropriaram de uma tiragem de gravuras cuja matriz 

já não é acessível e, introduzindo componentes que lhes eram estranhos, alteraram 

definitivamente a composição do todo, transformando, em conseqüência, e de 

modo irreversível, o valor artístico desse patrimônio. Arte transgênica por 

                                                           

13 Flávio LOBO. O poder se multiplica, in Carta Capital, n. 325, 19 de janeiro de 2005, p. 20.  “Um dos 
efeitos do atual avanço tecnológico é o esmaecimento da fronteira entre o reino da vida e o das máquinas. Se 
a inteligência artificial dos supercomputadores e a engenharia genética já vêm misturando as cartas desse 
baralho, o desenvolvimento da nanotecnologia pode ser o início de um jogo inteiramente novo. (...) A 
nanotecnologia já começa a gerar novos materiais para fabricação de diversos produtos – como componentes 
menores e mais eficientes de computador; tecidos ultra-resistentes para vestir soldados e policiais do futuro –, 
ou capazes de transformar luz solar em eletricidade com grande eficiência e economia. Promissor para todos 
os setores da produção industrial, o potencial da nanotecnologia é enorme na área biomédica. No futuro, 
nanorrobôs poderão, por exemplo, agir como um sistema imunológico artificial, localizando e destruindo 
tumores sem prejuízo para o resto do corpo. Quanto aos riscos, sabe-se que os materiais elaborados em 
nanoescala têm alto potencial de toxicidade, por ser composto de partículas minúsculas e muito reativas, com 
grande facilidade para contaminar organismos e meio ambiente. Candidata a superar a biotecnologia – ou se 
fundir com ela na chamada nanobiotecnologia – e assumir a liderança da primeira grande revolução científica 
do terceiro milênio, a nanotecnologia tem recebido recursos crescentes. O investimento mundial total em 
pesquisa e desenvolvimento em 2004 ultrapassou, segundo a revista The Economist, US$ 8,6 bilhões. Em 
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excelência, não só nos resultados visíveis, mas principalmente nos procedimentos 

operatórios, o trabalho dos ingleses nos leva a perguntar se a recombinação de uma 

obra-prima da arte não é uma demonstração do sentido da recombinação de 

espécies de plantas, de animais e até mesmo dos corpos humanos, entendidos por 

eles como obras-primas da evolução que agora se tornam passíveis de recriação.”14 

Os artistas e jornalistas têm ecoado preocupações com a possível quebra de 

barreiras entre campos antes bem ou razoavelmente delimitados, como o humano e a 

máquina. Entretanto, quando os artesãos da convergência tecnológica começam a teorizar e 

utilizar expressões como “o ideal do aprimoramento do ser humano”, o sentido de urgência 

da questão redobra-se, devendo vir a público e virar “grande política”, no sentido 

gramsciano: “Grande política (alta política) – pequena política (política do dia-a-dia, 

política parlamentar, de corredor, de intrigas). A grande política compreende as questões 

ligadas à fundação de novos Estados, à luta pela destruição, pela defesa, pela conservação 

de determinadas estruturas orgânico-sociais.”15 A possibilidade de um organismo humano 

consciente que tenha suas funções vitais majoritariamente sustentadas por máquinas ou o 

seu duplo, uma inteligência artificial que se sustente em órgãos humanos vivos, ao 

despontarem no horizonte dos laboratórios e das teorizações de seus intelectuais orgânicos, 

devem ser abertas e expostas, para que uma tentativa de controle democrático possa se 

iniciar.16 É nesse sentido, ainda, a intervenção de Laymert Garcia, que, ao  buscar a 

inspiração de Foucault, não hesita em afirmar que uma convergência existe, mas seu 

sentido mais relevante talvez seja entre o interesse tecnocientífico e econômico: 

“Para o filósofo [Foucault] a reconfiguração do homo oeconomicus 

permitirá que os neoliberais reintroduzam o trabalho na análise econômica 

estendendo-a a campos que escapavam da economia clássica. Ora, tal questão 

concerne diretamente o humano, mas não só isso: concerne também o modo como 

interesse econômico e interesse tecnocientífico vão convergir no sentido de uma 

                                                                                                                                                                
2005, somente o governo americano deverá investir mais de 2,5 bilhões no setor (um acréscimo de US$ 1 
bilhão em relação ao ano passado).” 

14 Laymert Garcia dos SANTOS. O Futuro do Humano - Relatório Capes, p. 29-32. São Paulo, s/d, cópia 
encaminhada por Laurindo Minhoto em 11 de outubro de 2007. 

15 Antonio GRAMSCI. Cadernos do Cárcere, vol. 3, trad. Luis Sérgio Henriques, Marco Aurélio Nogueira e 
Carlos Nelson Coutinho, p. 21. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 

16 Para uma apresentação do conceito de intelectual orgânico em Gramsci, articulando-a ao campo do direito, 
Alessandro OCTAVIANI. Hegemonia e direito: uma reconstrução do conceito de Gramsci, op. cit., p. 65-
75.    
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redução do homem à dimensão econômica que permitirá conceber seu patrimônio 

genético como uma riqueza passível de valorização. (...) De certo modo, 

antecipando o que viria e, ao mesmo tempo, demarcando o terreno a partir do qual 

a bioengenharia do humano não só se torna possível como socialmente necessária e 

individualmente desejável, vale dizer, portanto, uma aspiração social irreprimível, 

Foucault permite compreender porque numa perspectiva neoliberal ‘não há 

alternativa’ senão deixar que o mercado decida pela manipulação do genoma 

humano. Mais ainda: permite perceber que ele certamente o fará, apesar de todas as 

objeções dos humanistas e das salvaguardas que os especialistas em ética possam 

colocar.”17 

Se o neoliberalismo certamente atuará de mãos dadas com a possibilidade técnica 

de mercantilizar o mapeamento do genoma, entramos em uma zona de perigo central e 

iminente, de “uma nova arte de governar”, como a menção a Gramsci acima quer 

sublinhar. Ainda nas palavras de Laymert Garcia dos Santos: “O problema político da 

utilização da genética não é um problema de política científica, como parecem fazer crer os 

especialistas, tanto nas ciências biológicas quanto nas ciências humanas. O que Foucault 

nos ensina é que se trata de um problema da nova razão governamental, da nova ‘arte de 

governar’. O problema político da utilização da genética é parte do problema da redução 

do homem ao homo oeconomicus.”18 

A dificuldade de trazer tais temas para o controle democrático, que serão detalhadas 

no capítulo IV desta tese, leva à conclusão de que estamos diante de uma “grande política”, 

ainda nos termos gramscianos, pois excluir toda uma série de questões do debate ao 

mesmo tempo em que se as implementa é certamente um ato de poder notável. Era o que 

realizava Giolitti, nas reflexões de Gramsci, reduzindo tudo a “pequena política” e 

impedindo os grandes debates de emergirem: “Portanto, é grande política tentar excluir a 

grande política do âmbito interno da vida estatal e reduzir tudo a pequena política (Giolliti, 

baixando o nível das lutas internas, fazia grande política [...]).”19 

                                                           

17 Laymert Garcia dos SANTOS. O Futuro do Humano..., op. cit., p. 7. 

18 Ibid, p. 9. Sobre eugenia, antecedente de nosso problema, cf. p. 44-6. 

19 Antonio GRAMSCI, op. cit., p. 21-2. 
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Assim, se o horizonte de sentido é a democracia20, a referida convergência deverá 

ser objeto de política científica e tecnológica democrática, que enquadre, teórica e 

praticamente, a tecnociência e seu entrelaçamento com a redução do homem ao homo 

eoconomicus e a ampliação deste a soberano, em ato de “grande política”. Para realizar 

essa verdadeira “ciência política da ciência”, avalio que as sugestões de Hugh Lacey 

podem ser um bom ponto de partida. 

 

I.a.iii. Hugh Lacey e a crítica da ciência descontextualizada 

Hugh Lacey, filósofo da ciência, entende que a ciência se faz com dois tipos de 

valores reguladores fundamentais: os valores cognitivos e os valores sociais. Os valores 

cognitivos são aqueles normalmente associados à totalidade da atividade científica: 

capacidade de controle de hipóteses, instrumentos de verificabilidade, dados, instrumentos 

de verificação de dados etc. São os valores que emergem da atividade que ganhou o nome 

de “ciência hard”, derivados das ciências exatas, consagrados pelo empirismo. Entretanto, 

Lacey argumenta que limitar a atividade científica ao horizonte dos valores cognitivos é 

limitar a própria atividade de pesquisa, pois existem possibilidades da atividade científica 

que são delimitadas ou ampliadas por escolhas referentes aos valores sociais subjacentes à 

pesquisa. Desta maneira, introduzir a reflexão sobre os valores sociais da atividade 

científica significa ampliar o próprio horizonte interno da atividade científica, e não fazer 

um discurso meramente externo, sobre a atividade científica. Para o autor, não se trata de 

uma noção “radical” de ciência, mas de uma noção capaz de ampliar o limitado cânone 

dominante.21 

                                                           

20 Adiante, nesse capítulo, mas principalmente no capítulo IV, como afirmado anteriormente, a discussão 
sobre democracia ganhará contornos mais caudalosos. Mas já fica vincado que o horizonte normativo com o 
qual trabalho é um projeto de democracia quente, participativa, distributivo de poder, renda e conhecimento. 
É a realização, sempre em avanço, da distribuição caudatária das tradições “jacobina” e “anti-colonial”. Por 
isso os autores referenciais para a economia política dessa democracia são Gramsci e Furtado. 

21 Hugh LACEY. Entrevista para Teoria & Debate n. 46, nov.-jan. 2001, p. 32. “Mas é necessário distinguir o 
que chamo de valores cognitivos de outros tipos de valores, como os valores sociais ou morais, por exemplo. 
Um valor cognitivo é um critério para avaliar uma teoria cientifica, por exemplo, se ela torna possível 
previsões, explicações, coisas desse tipo. (...) Na minha linguagem, adotamos uma estratégia de investigação, 
e é ela que determina o tipo de possibilidades e de interesses. Neste nível, os valores sociais e morais têm um 
papel claro, porque tenho interesse neste tipo de possibilidade por causa de um certo interesse na aplicação, e 
este interesse está ligado a valores sociais, como por exemplo a solidariedade e a justiça social – ou, do outro 
lado, a competitividade e a lucratividade. Mas quando adotamos uma estratégia e formulamos teorias, é 
necessário avaliar a teoria à luz dos dados e dos valores cognitivos. Em outras palavras, os valores sociais 
podem determinar as possibilidades de interesse, mas eles nunca podem mostrar exatamente, concretamente, 
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Esse quadro de ampliação do campo interno por questões há muito transformadas 

em externas torna-se mais obrigatório no momento da noticiada convergência tecnológica, 

em que a atividade científica entrelaça-se em relação multidirecional com a tecnologia, e a 

aplicação não é considerada mera conseqüência da geração ou desenvolvimento do 

conhecimento, pois pode ser desejada e buscada antes da obtenção do conhecimento, por 

conta de interesses ou necessidades econômicos, sociais ou políticos que a determinem.22 

A estratégia da atividade científica, ao optar por tonificar um dos eixos do par 

“valores cognitivos – valores sociais”, permitirá o surgimento de uma possibilidade de 

pesquisa contextualizada ou descontextualizada. Se a tônica for fundamentalmente nos 

valores cognitivos, teremos uma atividade descontextualizada; se a tônica for na interação 

entre os dois, internalizando nos valores cognitivos os valores sociais, teremos uma 

atividade de pesquisa contextualizada. O autor afirma que as estratégias “materialistas” 

                                                                                                                                                                
quais são as possibilidades. Para determinar quais são as possibilidades é necessário avaliar as teorias à luz de 
dados e valores cognitivos.” Aqui, me parece prenhe de caminhos a comparação com a clássica “Nota 17” 
dos escritos sobre Maquiavel em GRAMSCI. Cadernos do Cárcere, vol. 3, op. cit., p. 36-46. O horizonte 
político determina os objetivos – e amplia o cânone da pesquisa – que deverão ser buscados com plena 
serenidade perante os dados. Boaventura de Souza Santos, a partir da necessidade de “reinventar a 
emancipação social”, coordenou uma pesquisa internacional de grande fôlego com esta premissa em mente. 
Introduzindo novos valores sociais em pautas consagradas, os pesquisadores tiveram que pensar em novos 
valores cognitivos. O resultado pode ser verificado em Boaventura de Souza SANTOS (org.). Democratizar 
a democracia – os caminhos da democracia participativa, p. 40-131. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2002. Boaventura de Souza SANTOS (org.). Semear outras soluções – os caminhos da biodiversidade e dos 
conhecimentos rivais, p. 21-121. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. Boaventura de Souza 
SANTOS (org.). Produzir para viver – os caminhos da produção não capitalista, p. 13-77. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002. Boaventura de Souza SANTOS (org.). Trabalhar o mundo – os caminhos do 
novo internacionalismo operário, p. 21-75. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. Boaventura de 
Souza SANTOS (org.). Reconhecer para libertar – os caminhos do cosmopolitismo multicultural, p. 25-68. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. Para o estágio atual da epistemologia que este autor vem 
desenvolvendo: Boaventura de Souza SANTOS. A crítica da razão indolente – Contra o desperdício da 
experiência. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática, vol. I, 
4 ed., p. 250-3. São Paulo: Cortez, 2002. Para momentos anteriores de sua reflexão epistemológica: 
Boaventura de Souza SANTOS. Um discurso sobre as ciências, 8 ed., p. 37-49. Porto: Afrontamento, 1996. 
Boaventura de Souza SANTOS. Uma introdução a uma ciência pós-moderna, 4 ed., p. 68-77. Porto: 
Afrontamento, 1995. Para articular essa epistemologia ao marxismo: Boaventura de Souza SANTOS. Pela 
mão de Alice – o social e o político na pós-modernidade, 2 ed., p. 23-49. São Paulo: Cortez, 1996. Para um 
antecedente de sua concepção de direito, Boaventura de Souza SANTOS. Estado, derecho y luchas sociales, 
p. 171-207. Bogotá: ILSA, 1991. 

22 Hugh LACEY. Entrevista, op. cit. p. 30. “Os filósofos da ciência consideram a ciência aplicada 
simplesmente como uma conseqüência do sucesso da investigação científica. Mas a ciência está estreitamente 
ligada à tecnologia. A ciência moderna é um tipo de investigação dos fenômenos naturais realizada quase 
sempre com a idéia de aplicação desse conhecimento. Assim, embora não se possa identificar ciência e 
tecnologia, o tipo de conhecimento que a ciência produz na sociedade atual está, apesar de algumas exceções, 
muito vinculado à aplicação prática no mundo social. (...) A aplicação não é simplesmente uma conseqüência 
do conhecimento.” 
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(tomadas por ele como sinônimos de empiristas e técnicas) são um espaço privilegiado 

para o surgimento de pesquisas descontextualizadas.23 

A convergência tecnológica noticiada acima deve ser objeto de uma análise que 

busque identificar onde, por quem e como vem sendo elaborada, a partir de estratégias 

descontextualizadas, para que seja possível revelar conexões ocultas e silenciamentos 

produzidos. Ainda para continuar no léxico de Hugh Lacey, a convergência tecnológica 

deve ser objeto de uma inquirição que busque compreender os “conjuntos de relações de 

reforço mútuo” que tende a portar em sua implantação.  

Tomando o exemplo da defesa dos transgênicos, realizada por cientistas, 

corporações dos países centrais e empreendimentos estatais de países periféricos, Lacey 

verificou uma série de “reforços mútuos” entre as várias racionalidades: “(...) dois 

conjuntos de relações de reforço mútuo: 1. entre progresso tecnológico e exclusividade da 

abordagem descontextualizada; e 2. entre comércio e progresso tecnológico. Quando as 

relações do segundo conjunto são fortes, as instituições científicas tendem a não levar a 

sério a possibilidade de haver alternativas corroboráveis por conhecimentos científicos 

obtidos por meio de metodologias não redutíveis à abordagem descontextualizada.”24 

Diante de quais “reforços mútuos” estamos, quando anunciam a convergência 

cogno + nano + bio + info? A ética do progresso técnico reforça a da estratégia da pesquisa 

descontextualizada, que por sua vez são apoiadas pela lógica da acumulação, intensificadas 

                                                           

23 Hugh LACEY. A controvérsia dos transgênicos – questões científicas e éticas , trad. Pablo Mariconda, p. 
17-8. Aparecida, SP: Idéias e Letras, 2006. “Chamo os tipos e possibilidades que podem ser encapsulados 
segundo as estratégias materialistas de possibilidades descontextualizadas. Nem toda possibilidade que pode 
ser identificada na pesquisa empírica sistemática (isto é, científica), cujos resultados concordam com a 
imparcialidade, é redutível às possibilidades descontextualizadas. Isso é amplamente ilustrado quando se 
mostra que as possibilidades identificadas de acordo com as estratégias agroecológicas não o são (...). Pelo 
menos em alguns campos – por exemplo o ecológico e o social –, os objetos podem também ser 
representados como constituintes de sistemas ecológicos, objeto de valor social e cultural, objetos com os 
quais os seres humanos podem manter relações socialmente constituídas e, talvez, como objetos que têm 
significação econômica, legal, cultural, estética, cosmológica ou religiosa. Não há razão para pensar que os 
resultados imparciais empiricamente baseados não possam ser encontrados para tais objetos segundo tais 
representações – mediante pesquisas conduzidas segundo estratégias alternativas (que não são redutíveis às 
materialistas). O objetivo da ciência, desse modo, não requer que a pesquisa seja conduzida apenas de acordo 
com estratégias materialistas.”   

24 Hugh LACEY. Há alternativas ao uso dos transgênicos?, in Novos Estudos – CEBRAP, n. 78, jul. 2007, 
p. 35. 
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pela ideologia do “melhoramento das performances humanas”? Alguns atores do debate, 

como Varda Burstyn, entendem que sim.25  

Essas hipóteses são perturbadoras, e sobre elas deve se debruçar a política 

democrática. Esse trabalho pretende dar uma pequena contribuição a essa tarefa de nosso 

tempo, ao analisar um dos aspectos da biotecnologia, isto é, seu encontro com a 

biodiversidade sob a forma de recursos genéticos, objeto de regulação jurídica. Entretanto, 

antes, deve-se inquirir se a institucionalidade política contemporânea permite uma ação 

democrática ou se estaremos diante de mera fraseologia passadista. Devo confrontar a 

afirmação de que vivemos um estado de exceção permanente. 

 

I.b. Estado de exceção permanente 

Neste tópico, abordarei dois teóricos do estado de exceção permanente: o filósofo 

Paulo Arantes e o jurista Gilberto Bercovici. Serão analisados seus mais recentes trabalhos, 

devotados ao estado de exceção, mas, lateralmente, haverá menção a obras anteriores. 

                                                           

25 Vada BURSTYN. O império involui – Apesar do progresso tecnológico, os EUA retrocederam a um 
modelo de dominação baseado em invasões, diz Varda Burstyn, entrevista a Carta Capital, n. 325, 19 de 
janeiro de 2005, p. 16-7. “A tecnologia transgênica, pela qual transferimos genes de uma espécie para outra, é 
inerentemente mais poderosa do que a técnica usada por Mendel ao explorar ervilhas em seu jardim. As 
tecnologias nuclear, genética e, agora, a nanotecnologia são intervenções na matéria viva com potencial para 
causar danos tremendos. Além disso, são usadas por enormes corporações transnacionais movidas a lucro. 
No conjunto, essas corporações são cegas, são psicopatológicas, só enxergam o lucro. Quando elas são 
dominantes, como é o caso agora, o uso das tecnologias não é feito de maneira cuidadosa, com aplicações 
limitadas e conseqüências controladas. Há milhares de hectares plantados com sementes geneticamente 
modificadas, mas nunca foi feito um estudo sobre a segurança dessas culturas através de gerações.” O título 
de lorde do autor da proposta de 2005 a seguir noticiada não nos deixa esquecer que são “as classes 
perigosas” o objeto da disciplina em gestação. Cf. Cientistas britânicos sugerem modificar cérebros contra 
vícios – Bioética: Idéia vem de relatório sobre tecnologias do futuro, in Folha de São Paulo, p. A-11, 11 de 
julho de 2005: “Os cérebros de usuários de drogas e alcoólatras deveriam ser ‘reprogramados’ para curá-los 
de seus vícios, afirmam cientistas britânicos. Essa é uma das propostas polêmicas que serão submetidas a 
ministros do Reino Unido por um grupo de especialistas, que está estudando como as descobertas científicas 
poderão afetar a sociedade no futuro. Eles predizem que os médicos serão capazes de ajudar viciados a deixar 
seus hábitos nocivos alterando os chamados neurotransmissores, mensageiros químicos que circulam o 
cérebro. Outras idéias radicais incluem o uso de vacinas contra o vício em crianças que tenham risco de se 
tornar fumantes ou usuários de drogas. Essa imunização infantil protegeria contra a sensação eufórica que 
acompanha o uso. Tais vacinas já estão sendo desenvolvidas por companhias farmacêuticas, e espera-se que 
estejam disponíveis no mercado em questão de anos. A empresa de biotecnologia britânica Xenova, por 
exemplo, conduziu testes com um vírus anticocaína, com resultados animadores. As sugestões vêm do 
programa ‘Foresight’ (‘previsão’), liderado pelo ministro da Ciência do Reino Unido, lorde Sainsbury. O 
programa pretende prever como novas tecnologias vão afetar a sociedade daqui a 20 anos.” 
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I.b.i. Paulo Arantes e a coagulação do Mal 

A crítica mais radical ao momento que vivemos nos diz que estamos diante da total 

violação da regra pelos que a instituem e por ela zelam. Estamos diante de um estado de 

exceção permanente, verdadeira coagulação do mal econômico, político, social, moral e 

psicológico:  

“Se fosse possível e desejável resumir em uma única fórmula o atual estado 

do mundo, eu não pensaria duas vezes: estado de sítio. (...) Qualquer que seja, 

aliás, sua denominação – estado de sítio, estado de exceção, estado de emergência 

ou urgência, plenos poderes, lei marcial etc. –, representa o regime jurídico 

excepcional a que uma comunidade política é temporariamente submetida, por 

motivo de ameaça à ordem pública, e durante o qual se conferem poderes 

extraordinários às autoridades governamentais, ao mesmo tempo em que se 

restringem ou suspendem as liberdades públicas e certas garantias 

constitucionais.”26 

Um recenseamento das expressões de Arantes dá idéia da clausura que os poderes 

restauradores estão implementando, para dar o recado de que cessou a hora das ousadias do 

período anterior, de possibilidades de ganhos democráticos para o mundo do trabalho e 

para as periferias. 

 “(...) estado de sítio como governo do mundo (...).”27; “(...) estado de sítio 

(...) ditadura e guerra civil enquanto verdade latente da normalidade 

constitucional.”28; “(...) estado de exceção (...).”29; “(...) territórios periféricos em 

estado de emergência, e, portanto, sob o domínio ‘normal’ da exceção 

permanente.”30; “(...) programa suicida do capitalismo vencedor, empenhado na 

autodestruição do trabalho, da moeda, das populações e da natureza.”31; “(...) uma 

                                                           

26 Paulo ARANTES. Extinção, p. 153-4. São Paulo: Boitempo, 2007.   

27 Ibid, p. 43.  

28 Ibid, p. 45.   

29 Ibid, p. 45.   

30 Ibid, p. 47.  

31 Ibid, p. 52.  
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paz armada contra qualquer veleidade de mudança social.”32; “(...) reino da exceção 

(...). (...) regime de estado de sítio planetário no qual estamos desde então nos 

instalando.”33; “(...) a atual escalada de uma dominação a céu aberto.”34; “(...) 

guerra segura e estado de sítio mundial (...). (...) guerra (perpétua) é paz (perpétua)” 

(...).”35; “(...) a perpétua guerra justa dos cosmopolitas, quer dizer, ao estado de 

emergência como objetivo da paz perpétua.”36; “(...) fusão entre guerra e paz.”37. 

O elenco das expressões deve-se à “(...) descoberta desconcertante de que algo 

como um capitalismo com lei e cidadania bem poderia ter sido não mais do que uma 

miragem de trinta anos”38 e de “(...) uma nova prática global de governo para a qual ainda 

não temos nome, mas da qual já sabemos que a norma se parece muito com uma exceção 

permanente.”39 

O filósofo vinha ruminando há algum tempo que as coisas não andavam bem. 

Estabelecida a conexão entre a filosofia e o capitalismo40, a atenção sobre o Brasil 

apontava que aqui, sempre sob os empuxos de lá, construíamos uma socialidade doente, de 

constante burla à regra41. Feito o balanço de como se filosofa “na fratura exposta do 

capitalismo”42, o combate ao neoliberalismo e o deciframento da esfinge levam da ironia43 

                                                           

32 Ibid, p. 86.  

33 Ibid, p. 40.  

34 Ibid, p. 43.  

35 Ibid, p. 35.  

36 Ibid, p. 44.  

37 Ibid, p. 88. 

38 Ibid, p. 73.  

39 Ibid, p. 81. 

40 Parece-me ser esse o resultado final do tour de fource encontrado em Paulo ARANTES. Ressentimento da 
Dialética – Dialética e experiência intelectual em Hegel (Antigos estudos sobre o ABC da Miséria Alemã). 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

41 Paulo ARANTES. Sentimento da dialética na experiência intelectual brasileira – dialética e dualidade 
segundo Antonio Cândido e Roberto Schwarz. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.  

42 Paulo ARANTES. Um departamento francês de ultramar – Estudos sobre a formação da cultura filosófica 
uspiana (Uma experiência nos anos 60). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. Paulo ARANTES. O fio da 
meada – uma conversa e quatro entrevistas sobre filosofia e vida nacional. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1996. 
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ao desespero44, com uma parada para uma bronca nos que disseram que iam ajudar a 

organizar os cacos e terminaram por beijar a cruz, entregando no altar dos novos deuses 

estrelas vermelhas e passado sindicalista e de movimento social45 , estourando o último 

fiapo de esperança46. Se o repertório está minimamente correto, no meio da tomada de pé 

sobre o que estava se forjando, deu-se que os Estados Unidos passaram a operar, do centro 

do núcleo orgânico, a manutenção a qualquer custo de sua posição, reinstalando a 

acumulação primitiva como forma de, sem metáforas agora, garantir o combustível. 

Eventualmente são acompanhados por um ou outro sócio menor em condições de correr, 

sempre, há alguns metros atrás. Tal operação não advém sozinha, mas traz o custo político 

de flexibilização da forma jurídica, da garantia democrática, do direito internacional e do 

direito penal moderno (que, talvez, não tenham passado de miragem, quase materializada, 

mas agora definitivamente reposta em seu lugar subordinado). A restauração amplifica-se 

com o uso do que de mais avançado a tecnologia pode criar. E, é claro, o corte de classe na 

divisão do bolo é evidente: o mundo do trabalho assiste mais uma vez ao distanciamento 

entre pobres e ricos. Os primeiros vivenciando constantes cenas de barbárie e os segundos 

operando a banalização da injustiça social.  Esse parece ser o quadro final apontado por 

Arantes.47 

A junção de Império (“Império quer dizer também, se não principalmente, guerra 

cosmopolita e estado de sítio planetário”)48, banalização do mal da injustiça social (“[...] 

escândalo maior de nosso tempo, a ‘banalização da injustiça social’ – e na acepção mais 

                                                                                                                                                                

43 Paulo ARANTES. Diccionario de bolso do Almanaque Philophico Zero à Esquerda. Petrópolis: Vozes, 
1997.  

44 Paulo ARANTES. Extinção, op. cit.  

45 Paulo ARANTES. Zero à esquerda. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2004.  

46 Paulo ARANTES e José Luis FIORI. Encontro forma “dissenso de Washington” – Para intelectuais, 
ONGs estão se politizando e Porto Alegre reflete ideais “antiimperialistas” cada vez mais organizados, 
Entrevista para Folha de São Paulo, 29 de janeiro de 2001. 

47 Sobre a acumulação primitiva rediviva, o “capitalismo da despossessão” inspirado em David Harvey, 
idem, p. 68: “(...) para assegurar o suprimento a preços baixos de energia fóssil para as economias centrais, 
quer dizer, para assegurar a matriz energética da riqueza de algumas nações, é preciso desmantelar as 
estruturas sociais produtivas das fontes supridoras. É que o capitalismo movido a energia fóssil – sempre 
segundo Altvater – é um regime de exportação de entropia, gerando o caos para reproduzir a própria ordem, a 
rigor uma (des)ordem, já que os Estados da metade ordenada (pós-histórica) do mundo alimentam a 
‘caotização’ da outra metade (histórica). Quanto mais enfática for a maiúscula da Nova Ordem, mais 
avassalador o volume das externalizações dos custos dessa ‘ordem’.” 
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enfática de todas, a que Hannah Arendt deu ao termo ao pesquisar as causas da 

estarrecedora ‘banalização do mal’ sob o Terceiro Reich.”)49 e redefinição da periferia 

(“Mais a suspeita – para não falar ainda em certeza – de que essa nova guerra esteja 

redefinindo a periferia do século XXI.”)50, levam a um “estado de emergência sem fim”.51 

Talvez corroborando esse diagnóstico, retornemos a Esper Cavalheiro, que 

reportava “o ambiente internacional onde se discute a convergência cogno + nano + bio + 

info”. Como existem nesse ambiente os que apontam os riscos e levantam as barreiras do 

princípio da precaução (inscrito na Convenção sobre a Diversidade Biológica), a autora 

relata, talvez involuntariamente, a impaciência dos artesãos da convergência (que, se Paulo 

Arantes está certo, estão convergindo as quatro ciências/tecnologias para continuar 

convergindo todo o poder ao centro). Os impacientes falam em substituir o princípio da 

precaução pelo “princípio da pró-ação”: “Outras visões na agenda da Convergência 

Tecnológica têm proposto o uso do ‘princípio da pró-ação’ em substituição ao ‘princípio 

da precaução’ que, atualmente, tem sido invocado na regulação da ciência e da tecnologia. 

O princípio da pró-ação baseia-se na necessidade de que os benefícios alcançados devem 

ultrapassar os possíveis danos resultantes do uso da nova Convergência Tecnológica.”52  

Tal princípio não é novo, pelo menos na política de formação e expansão do 

Império norte-americano, como mostra Luiz Alberto Moniz Bandeira, em profusão de 

detalhes.53 Entretanto, transportar a lógica da tradicional pró-atividade norte-americana 

                                                                                                                                                                

48 Ibid, p. 63.  

49 Ibid, p. 94-5.  

50 Ibid, p. 65.  

51 Ibid, p. 147-8: “(...) estado de emergência sem fim. A guerra e, nos seus momentos de interrupção, uma 
frenética preparação para essa mesma guerra tornaram-se uma condição normal e permanente nos Estados 
Unidos. Dito de outro modo, na era do capitalismo nuclearmente armado, a emergência se confunde com a 
normalidade dos negócios.” 

52 Esper CAVALHEIRO. A nova convergência da ciência e da tecnologia, op. cit., p. 29.  

53 Luiz Alberto Moniz BANDEIRA. Formação do Império americano – da guerra contra a Espanha à 
guerra no Iraque. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. Dentre as inúmeras demonstrações dessa pró-
atividade, provadas geralmente com documentos oficiais que vieram à luz pelo “decaimento”, a da 
provocação da guerra contra a Espanha é ilustrativa de um comportamento padrão, p. 46-7: “A luta pela 
libertação de Cuba ensejou aos Estados Unidos a grande oportunidade para lançar-se outra vez à guerra de 
conquista do que ainda restava do império colonial de Espanha, do qual já haviam se apossado de vastas 
extensões, ao expandir continuamente suas fronteiras, desde a Anexação da Flórida, em 1819, até a conquista 
da Califórnia, em 1848, após a guerra contra o México, que eles mesmos tinham provocado. No início de 
1898, o presidente Willian McKinley (1897-1901), do Partido Republicano, enviou a Cuba o encouraçado 
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para uma seara como a convergência tecnológica pode ser um salto de qualidade, se 

estivermos falando da capacidade de transfiguração da condição humana. A pró-atividade 

com tecnologias que podem alterar o estatuto biológico da espécie pode ser um sintoma da 

psicopatia mencionada acima por Varda Burstyn. 

Nessa toada, para nosso autor, da “(...) crueldade como objetivo da guerra ao estado 

de exceção, passando pela normalidade da guerra justa banalizada como operação de 

polícia pela corrosão do caráter do manager militar flexível, a nova guerra cosmopolita vai 

fechando seu círculo.”54 Estamos diante da coagulação do Mal. Este quadro, duríssimo, 

talvez nem seja tão duro quanto o mundo é de fato. É só um quadro...55 

 

I.b.ii. O estado de exceção e o direito: Gilberto Bercovici 

Gilberto Bercovici aponta que o estado de exceção é uma categoria de leitura com 

múltiplas faces, mas que podem alinhavar a compreensão sobre o momento que estamos 

atravessando. A primeira leitura é a exclusivamente dogmática: o estado de exceção é uma 

série de regras incorporadas ao sistema constitucional, com a função de, em geral, garantir 

a normalidade e a própria vigência da constituição. Essa aproximação é certamente a mais 

                                                                                                                                                                
USS Maine, aparentemente em visita amigável (courtesy call), mas com o propósito de exibir o poderio naval 
dos Estados Unidos e pressionar a Espanha a retirar-se da ilha, que os estadistas americanos, desde Thomas 
Jefferson e John Quincy Adams, sempre consideraram como sua fronteira natural. Em 15 de fevereiro de 
1898, porém, o USS Maine misteriosamente explodiu, quando se preparava para deixar o porto de Havana. 
(...) A imprensa americana acusou prontamente a Espanha pela explosão do USS Maine, sem que houvesse 
qualquer prova ou evidência de que ela tivera qualquer participação no acontecimento, o que nem era 
provável, pois não lhe interessava um conflito com os Estados Unidos quando se empenhava em sufocar a 
luta pela independência de Cuba. Mas o slogan Remember the Maine converteu-se no grito de batalha dos 
militaristas americanos. E McKinley enviou a mensagem ao Congresso, com o pedido de autorização para 
intervir militarmente em Cuba, em 11 de abril de 1898, dois dias depois que o governo da Espanha já havia 
atendido a quase todas as suas exigências e ordenara a cessação das hostilidades, concedendo armistício aos 
insurretos cubanos.” Sobre o tema, também Cristina Soreanu PECEQUILO. A política externa dos Estados 
Unidos, p. 78-84. Porto Alegre: UFRGS, 2003. José Luis FIORI (org.). O poder americano, p. 67-109. 
Petrópolis: Vozes, 2004. Samuel Pinheiro GUIMARÃES. Quinhentos anos de periferia, 4 ed., p. 73-102. 
Porto Alegre/RJ: UFRGS/Contraponto, 2002. Um antecedente dessa percepção: Octavio IANNI. 
Imperialismo na América Latina, 2 ed., p. 22-34. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1988. Cf. também a 
combinação de dois textos: Fábio Konder COMPARATO. Ética – Direito, moral e religião no mundo 
moderno, p. 419-20. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. Fábio Konder COMPARATO. Um Estado 
delinqüente, in Folha de São Paulo, 14 de outubro de 2001, p. A-3. 

54 Paulo ARANTES. Extinção, op. cit. 61.  

55 Para uma análise cortante, na qual analisa a evolução recente de Francisco de Oliveira sobre o estado de 
exceção, Laymert Garcia dos SANTOS. Brasil contemporâneo: Estado de Exceção?, in Francisco de Oliveira 
e Cibele Rizek (orgs.). A Era da indeterminação, p. 289-352. São Paulo: Boitempo, 2007. SANTOS revisita 
o tema por ocasião do filme “Tropa de Elite”: Laymert Garcia dos SANTOS. Darwin em negativo – “Tropa 
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superficial, mesmo dentro do campo do direito constitucional e da teoria da constituição, 

pois não consegue dar conta sequer do que significa o conceito em relação à formação, 

manutenção e crise da vontade constitucional. Mas, como o senso comum teórico dos 

juristas é metonímico, tendendo a tomar a parte pelo todo, a regra pelo direito, para dar 

cabo da tarefa, o autor aponta a operação interna do estado de exceção em diversos 

regimes, como, entre outros, Estados Unidos, Alemanha, América Latina em geral, Brasil, 

Itália, Chile, Espanha, França e Inglaterra.56  

Entretanto, muito mais do que um mero jogo de regras para cumprir uma função de 

organização do poder, o sentido que emana das regras que regulam o estado de exceção 

pode ser extrapolado para fornecer um princípio de leitura da própria história 

constitucional que a Europa exportou, ao longo dos séculos de construção e exortação do 

liberalismo. Nessa chave, simplificando o argumento, em contraposição ao Antigo Regime, 

a burguesia invocou o poder constituinte, normalizou as relações em outro patamar (agora, 

o de “liberdades”: de comércio, de imprensa etc.) e armou-se de precauções acaso 

ocorressem distúrbios que colocassem sua normalidade em risco. Mas tinha uma classe no 

meio do caminho, no meio do caminho tinha uma classe... Desde as terríveis datas de 1792, 

1848, 1871 e 1917, para ficar nas mais assustadoras, o populacho, assim que percebeu que 

a burguesia batia em quem lhe estava em cima, imediatamente ajudou. Mas assim que o 

movimento de contestação burguês cessou, os de baixo acharam que não era hora de parar. 

Quando gritaram com voz bem alta, como por exemplo nessas quatro datas, o autor viu 

nisso a manifestação do poder constituinte. A contraposição a esse poder constituinte, 

desde o início, foi a implantação do estado de exceção.57 

                                                                                                                                                                
de Elite” elege seleção natural como princípio e escancara estado de exceção no país, in Folha de São 
Paulo, 14 de outubro de 2007, Caderno Mais! 

56 Gilberto BERCOVICI. Soberania e Constituição: Poder Constituinte, Estado de Exceção e os limites da 
Teoria Constitucional, Tese (Titularidade em Direito do Estado), p. 215, 209, 208, 206, 204 e 203. São 
Paulo, FDUSP, 2005. 

57 Ibid, p. 42: “Mas, para surpresa dos liberais, ao realizarem suas revoluções, um novo ator político entrou 
em cena: o poder constituinte do povo, incontrolável e ameaçador. As experiências de fundação dos regimes 
constitucionais inglês, americano e francês demonstram os esforços das classes dominantes em limitar e fazer 
desaparecer o poder constituinte do jogo político.” Cf. p. 222. “Engels destaca, em 1895, a ironia da história: 
os socialistas prosperavam mais com a utilização dos meios legais para chegar ao poder, com as eleições 
parlamentares, do que com os ilegais, enquanto os ‘partidos da ordem’ fracassavam na legalidade criadas por 
eles mesmos. Desta forma, o único modo de conter o avanço socialista nas urnas seria violando as leis 
elaboradas pela própria burguesia.” 
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Dessa maneira, o estado de exceção surge como uma categoria de leitura mais 

ampla do que a de meras regras inscritas no diploma. Surge como um dos dois limites 

claros ao direito constitucional da normalidade burguesa. De um lado, o poder constituinte 

e, de outro, o estado de exceção: a possibilidade de redefinir o pacto da economia política e 

a possibilidade de restaurar os impertinentes ao seu devido lugar. A boa consciência 

jurídica do constitucionalismo burguês escanteou o poder constituinte quase para o terreno 

da teoria política e o estado de exceção para a operação das regras com as quais iniciamos 

a remontagem do argumento, tentando torná-lo – mas o objeto é escorregadio... – uma 

questão técnica. Nessa segunda acepção, olhar para o estado de exceção, com olhos de ver, 

é olhar para o acúmulo de regras dogmáticas que vão estruturando o padrão de bloqueio 

das classes subalternas à civilidade mínima que lentamente se acumulou até desembocar 

nas enunciações dos direitos sociais.58 

No século XX, o poder constituinte – sempre, na acepção do autor, a hora em que 

os esfarrapados finalmente balbuciam, com alguma conseqüência, as condições em que se 

encontram, com força política para que a fala não seja questão de polícia – manifestou-se, 

criando “o Estado que internaliza a questão social”. As revoltas, organizações operárias, a 

revolução bolchevique, o esfacelamento dos velhos impérios coloniais são as forças que 

permitem a manifestação do poder constituinte. Nesse quadro, a normalidade incorporou 

uma economia política que não é exclusivamente burguesa: “A ampliação dos direitos 

políticos e o conteúdo material dos direitos sociais tornou o pós Segunda Guerra Mundial o 

período em que a emancipação e a reivindicação da democracia econômica e social 

chegaram ao seu momento mais elevado.”59  

                                                           

58 Ibid, p. 159: “O pensamento jurídico-político europeu do século XIX, em sua imensa maioria, vai se 
manifestar contra o poder constituinte do povo. Para os tradicionalistas, conservadores e adeptos da Contra-
Revolução, é inconcebível uma constituição que não seja proveniente da tradição, mas de uma decisão 
política do povo ou da nação. Já os liberais se opõem a qualquer idéia de poder ilimitado e revolucionário. A 
nação, para eles, não era mais o sujeito do poder constituinte, mas uma realidade histórica e natural, que não 
poderia ser determinada pela vontade dos indivíduos. O liberalismo do século XIX isola e marginaliza a 
teoria do poder constituinte, associada ao terror jacobino. (...) O equilíbrio liberal busca, assim, restaurar a 
idéia de balanço de poderes das antigas doutrinas do governo misto. A negação do poder constituinte é 
necessária para manter o Estado liberal de direito.” Sobre as doutrinas do governo misto, ou Constituições 
Mistas, mas, me parece, em chave mais simpática, pois seriam uma espécie de desmonopolização do poder 
de um ou poucos, Cícero ARAÚJO. QUOD OMNES TANGIT – Fundações da República e do Estado, Tese 
(Livre-docência em Ciência Política), cap. 1, A cidade-república italiana e a herança clássica, p. 9-69. São 
Paulo, FFLCH-USP, 2005. 

59 BERCOVICI. Soberania e Constituição: Poder Constituinte, Estado de Exceção e os limites da Teoria 
Constitucional, op. cit., p. 299. 
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O idílio dura, porém, até o momento em que algumas peças são remodeladas e 

inicia-se a restauração neoliberal, cujo objetivo não é outro senão reimplantar a primeira 

normalidade referida (infiltrando com intensidade cada vez maior na segunda e, assim, 

solapando-a a prática do estado de exceção): “No século XX, o estado de exceção vai ser 

levado a dimensões até então desconhecidas.”60 Assim, no longo fôlego, o estado de 

exceção aqui apresentado é uma categoria de leitura do próprio capitalismo e a hierarquia 

que implementa no mundo, dizendo claramente quais os países e as classes que mandam, 

desde que o antigo regime veio abaixo, mas os de baixo continuariam em baixo.61 

Parte central desse modelo é “a blindagem da Constituição Financeira e a agonia da 

Constituição Econômica”, operada, no Brasil, pela “consolidação da supremacia do 

orçamento monetário, ou seja, a garantia do custo da moeda (definido pelo Banco Central e 

pelo Conselho de Política Monetária – COPOM, à margem do Congresso Nacional), 

voltado para a estabilidade monetária, sobre o orçamento fiscal. (...) A ordem econômica 

intervencionista e dirigente da Constituição de 1988 é isolada de seus instrumentos 

financeiros, cuja efetividade é medida em si mesma, sem qualquer relação com os 

objetivos da política econômica estatal ou da ordem econômica constitucional. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal e a insana proposta de emenda constitucional instituindo o déficit 

nominal zero são meios de excluir o orçamento da deliberação pública, garantindo metas 

de política monetária muitas vezes impostas de fora e em favor de interesses econômicos 

privados, que desejam uma garantia sem risco para seus investimentos ou para sua 

especulação financeira. A implementação da ordem econômica e da ordem social da 

                                                           

60 Ibid, p. 265.  

61 Ibid, ib. p. 43. “Mas o poder constituinte retorna de várias maneiras, pelas revoluções do século XIX, pelo 
movimento dos trabalhadores por inclusão política e social, etc. Esta nova manifestação do poder constituinte 
do povo vai instituir as constituições de compromisso do século XX, em que a constituição não mais se 
limitava a garantir a ordem do mercado, pelo contrário, indo muitas vezes contra os fundamentos daquela 
ordem. Carl Shmitt percebeu, então, que o estado de exceção no século XX havia passado por uma profunda 
transformação: a exceção não mais era a garantia da ordem constitucional, como no século XIX. Afinal, a 
ordem constitucional não garantia mais o mercado. A exceção passa a ser utilizada das mais variadas formas, 
permanentemente, não para garantir o Estado ou a constituição, mas para garantir o próprio capitalismo. A 
evolução deste sistema de exceção no decorrer do século XX vai da violência aberta, como o fascismo, à sutil 
e recente elaboração de uma constituição desvinculada do Estado e do poder constituinte do povo, mas 
instituidora e garantidora da ordem do mercado. Da garantia do Estado, o estado de exceção passou a ser 
empregado na garantia da constituição e agora consolida-se o modelo da garantia do capitalismo.” Cf. p. 299: 
“(...) as constituições sociais vão, desde o início, enfrentar vários obstáculos para sua concretização, sendo 
apenas parcialmente cumpridas. O núcleo emancipatório das constituições sociais, na prática, foi suspenso. A 
suspensão da constituição social, no entanto, vai se tornar evidente com a nova crise econômica, a partir da 
década de 1970, e a contra-revolução neoliberal conservadora que não se limita mais a suspender ou bloquear 
as cláusulas sociais das constituições, mas busca a sua extirpação formal do texto constitucional.” 
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Constituição de 1988 ficaram restritas, assim, às sobras orçamentárias e financeiras do 

Estado. A constituição financeira de 1988 foi, deste modo, ‘blindada’. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal apenas complementa este processo, ao vedar a busca do pleno 

emprego e a implementação de outra política financeira. Neste processo é importante 

ressaltar a edição da Lei nº. 10.028, de 19 de outubro de 2000, que, dentre várias medidas 

draconianas, tipifica como crime a promoção do déficit público.”62 

Perante esse quadro, também ele duríssimo, pois as estruturas materiais, simbólicas 

e institucionais de longo prazo operadas pelas elites parecem de uma força indestrutível, o 

autor move-se para o campo das apostas, para a construção de um novo momento do poder 

constituinte. Sendo o estado de exceção o antídoto ao poder constituinte, a única 

possibilidade parece ser reativar o poder constituinte, em antídoto ao estado de exceção: 

“A alternativa ao estado de exceção econômico permanente e às ameaças de dissolução da 

soberania popular, do Estado e do poder constituinte do povo é o resgate mais intenso da 

democracia.”63. O quadro de bloqueio à democracia nos leva à obrigação de reativá-la, 

ainda que por caminhos até agora insuspeitos ou não alcançados: “A necessidade de pensar 

a possibilidade do desenvolvimento e da inclusão social no Brasil, mesmo sob as condições 

mais desfavoráveis do estado de exceção econômico, é ainda mais fundamental.”64 Essas 

me parecem afirmações no terreno das apostas, ecoando a “Nota Justificativa” de Celso 

                                                           

62 Gilberto BERCOVICI e Luís Fernando MASSONETO. A Constituição dirigente invertida: a blindagem 
da Constituição financeira e a agonia da Constituição econômica, in Boletim de Ciências Econômicas 
XLIX, Separata, p. 15-8. Coimbra: 2006. Sobre o bloqueio à “realização do programa emancipatório e 
transformador do presente texto de 1988, privilegiando a realização de políticas ortodoxas de ajuste fiscal e a 
inclusão, pela via da reforma constitucional, de dispositivos que servem para ‘blindar’ a sua opção política, 
contrária às decisões fundamentais originais da constituinte”: Gilberto BERCOVICI. Constituição econômica 
e dignidade da pessoa humana, p. 8. São Paulo: mimeo, 2006. Sobre a noção de Constituição econômica, 
entre outros, Gilberto BERCOVICI. Constituição econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da 
Constituição de 1988, p. 11-43. São Paulo: Malheiros, 2005. Eros Roberto GRAU. A ordem econômica na 
Constituição de 1988 (Interpretação e crítica), 9 ed., p. 67-82. São Paulo: Malheiros, 2004. Washington 
Peluso Albino de SOUZA. Primeiras linhas de direito econômico, 4 ed., p. 218-41. São Paulo: LTr, 1999. 
Vital MOREIRA. A ordem jurídica do capitalismo, 3 ed., p. 135-41. Coimbra: Centelha, 1978. António 
Carlos SANTOS, Maria Eduarda GONÇALVES e Maria Manuel Leitão MARQUES. Direito econômico, 2 
ed., p. 34-88. Coimbra: Almedina, 1997. Em outra chave, defendendo a idéia de um código de direito 
econômico, Fábio NUSDEO. Fundamentos para uma codificação do direito econômico, p. 169-216. São 
Paulo: RT, 1995. Fábio NUSDEO. Curso de economia – introdução ao direito econômico, p. 256-8. São 
Paulo: RT, 1995. Sobre a relação entre as formas de capitalismo e regimes jurídicos dos séculos XIX e XX, 
um antecedente da discussão referida, Georges RIPERT. Aspectos jurídicos do capitalismo moderno, p. 35 e 
ss. Campinas: Red Livros, 2002.  

63 Gilberto BERCOVICI. Soberania e Constituição: Poder Constituinte, Estado de Exceção e os limites da 
Teoria Constitucional, op. cit., p. 316. 
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Furtado – um dos diletos na reflexão do autor65 – a um livro em que denuncia a interrupção 

da construção brasileira: “Resistir à visão ideológica dominante seria um gesto quixotesco, 

que serviria apenas para suscitar o riso da platéia, quando não o desprezo de seu silêncio. 

Mas como desconhecer que há situações históricas tão imprevistas que requerem a pureza 

de alma de um Dom Quixote para enfrentá-las com alguma lucidez? E como a História 

ainda não terminou, ninguém pode estar certo de quem será o último a rir ou a chorar.”66 O 

autor lê o mundo a partir do estado de exceção permanente e não gosta do que vê, mas diz 

que a ação política poderá fazer diferença. Em sua reflexão, o estado de exceção, ainda, 

não escreveu o futuro. 

 

I.c. O segundo cercamento 

Um dos diagnósticos relevantes para o horizonte do presente trabalho é a afirmação 

de que estamos vivendo um segundo cercamento. O primeiro cercamento levou ao fim da 

prática costumeira de os camponeses ingleses recolherem madeira e víveres nas florestas, 

transformadas em peça na engrenagem da indústria lanífera, sob os auspícios de uma 

imensa maquinaria jurídica. O segundo cercamento estaria ocorrendo agora, vocacionado a 

trancafiar os produtos “mentais”, informação, conhecimento e cultura, por meio de um 

incremento vigoroso da proteção à propriedade intelectual, em diversos setores, tendo se 

fortalecido sobremaneira nos últimos 20-30 anos.67 

James Boyle e Yochai Benkler são dois autores da cultura jurídica norte-americana 

vinculados ao movimento A2K – Access to Knowledge, que, dentre outros, estão 

                                                                                                                                                                

64 Gilberto BERCOVICI. Constituição e Estado de exceção permanente – atualidade de Weimar, p. 180. São 
Paulo: Azougue, 2004. 

65 Gilberto BERCOVICI. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003. 
Nesta obra, o primeiro livro citado é o de Furtado referido na nota abaixo. 

66 Celso FURTADO. Brasil: a construção interrompida, 2 ed., p. 9. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.  

67 Sobre as últimas décadas como o tempo de intensificação das estratégias de cercamento: Yochai 
BENKLER. The wealth of networks – how social production transforms markets and freedom, p. 278. New 
Haven/Londres: Yale University Press, 2006. James BOYLE. Foreword: The opposite of property, in Law 
and Contemporary Problems, vol. 66, n.1, 2003, p. 1. James BOYLE. The inefficiencies of freedom, 
publicado no Financial Times, New Technology Policy Forum, 1 de julho de 2007, disponível em 
http://www.ft.com/cms/s/2/25cf260c-265c-11dc-8e18-000b5df10621.html, acessado em 6 de dezembro de 
2007. James BOYLE. A manifesto on WIPO and the Future of intellectual property, in Duke Law and 
Technology Review, vol. 9, 2004, p. 2.  
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interessados no problema. O primeiro afirma que “estamos no meio do segundo 

cercamento. Soa grandiloqüente chamá-lo de ‘cercamento dos intangíveis bens comuns da 

mente’, mas em um sentido muito real é exatamente do que se trata.”68  

 

I.c.i. James Boyle: o segundo cercamento X a invenção de um movimento social pelo 

“domínio público” 

Boyle aponta áreas em que os direitos de propriedade intelectual estão surgindo, 

tornando-se mais detalhados e sendo objeto de política de adjudicação mais intensa: 

métodos de realização de negócios, dados científicos69, o mundo digital, arte, cultura70, 

cópias de material didático em escolas71 e o genoma humano72. Poderiam ser citadas para 

se juntar ao quadro as iniciativas referentes às sementes e a produtos de saúde. As 

estratégias de reescrever o ordenamento da propriedade intelectual passam pela 

Organização Mundial do Comércio – OMC através do acordo TRIPs, pela Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI e pelas legislações nacionais.73 

                                                           

68 James BOYLE. The second enclosure movement and the construction of the public domain, in Law and 
contemporary problems, vol. 66, n. 33, 2003, p. 36. Uma perspectiva latino-americana sobre o segundo 
cercamento pode ser encontrada em Beatriz BUSANICHE et. al (org.). Prohibido pensar, propriedad 
privada. Córdoba: Fundación Via Libre, 2006. Jorge VILLAREAL et. al. (org.). ¿Um mundo patentado? La 
privatización de la vida y del conocimiento. El Salvador: Bellas Artes, 2005. VIA LIBRE. Monopolios 
artificiales sobre bienes intangibiles, 2006, disponível em http://www.vialibre.org.ar/mabi/, acessado em 6 
de dezembro de 2007. Neste volume, são particularmente interessantes Beatriz BUSANICHE. ¿Por qué no 
hablamos de propriedad intelctual?, cap. I; ¿Quién controla el conocimiento? Los aspectos políticos de la 
disputa, cap. IV; Tecnologias de restricción: los sistemas DRM, cap. IV; Beatriz BUSANICHE e Federico 
HEINZ. Redes de Pares, cap. IV; Silvia CERVANTES. Estratégias cambiantes y combinadas para afianzar 
los monopólios, cap. II; Federico HEINZ. Software libre o Software privativo, cap. IV; ¿Software 
patenteado?, cap. IV; Werner WESTERMAN. El texto escolar libre – hacia uma construcción de 
conocimiento cooperativo para las escuelas, cap. IV; GRAIN. Libre de propriedad intelectual: hacia la 
convergência de movimientos, in cap. V; Susana FIORITO. Las bibliotecas populares, cap. V. 

69 James BOYLE. The second enclosure movement and the construction of the public domain , op. cit., p. 38. 

70 James BOYLE. Foreword: The opposite of property, op. cit., p. 10.  

71 James BOYLE. The inefficiencies of freedom, op. cit., p. 2. 

72 James BOYLE. The second enclosure movement and the construction of the public domain, op. cit., p. 37. 

73  Sobre o TRIPs, pelo caráter introdutório e crítico, Carlos CORREA. Acuerdo TRIPs – Regimen 
internacional de la propriedad intelectual. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1996. Marisa GANDELMAN. 
Poder e conhecimento na economia global – o regime internacional de propriedade intelectual: da sua 
formação às regras de comércio atuais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. Cf. também Bernard 
REMICHE. Revolução tecnológica, globalização e direito das patentes, in Marcelo Varella (org.). 
Propriedade intelectual e desenvolvimento, p. 82-89. São Paulo: Aduaneiras, 2005. Denis Borges 
BARBOSA. Trips e a experiência brasileira, in Marcelo Varella (org.). Propriedade intelectual e 
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Nos Estados Unidos, a remodelagem da regulação dar-se-ia por duas vias: (i) atos 

normativos que tratam especificamente de propriedade intelectual e (ii) que tratam de 

outros campos, mas que inserem regulações camufladas que terminam por tratar da 

propriedade intelectual.74 

O autor afirma que os perigos do segundo cercamento são de três ordens: (i) a 

“proprietarização” é um círculo vicioso, no qual, concedido o monopólio, a mais eficiente 

maneira de gerir o conhecimento monopolizado seria conferindo mais poder ao detentor do 

direito monopólico, a fim de que melhor persiga seu interesse em bem geri-lo...75; (ii) as 

melhores características dos bens comuns ou commons passam a ser vistas com maus 

olhos, como no caso da Internet, em que suas características mais libertárias (seu caráter 

anônimo e distribuído, sua resistência ao controle ou filtro por entidades públicas ou 

privadas e sua natureza global) começam a ser vistas como anomalias mais do que como 

características76; e (iii) os argumentos em favor do novo cercamento dependem 

intensamente de uma aceitação acrítica e complacente da ortodoxia neoliberal, na qual 

“property is good, and more property is better.”77 Dessa maneira, o segundo cercamento 

seria ineficiente economicamente para a sociedade como um todo, ao aumentar o poder dos 

proprietários em áreas nas quais a circulação produz a inovação, muito mais do que a 

proprietarização e o monopólio; atentaria contra a cidadania ativa que a Internet permite ou 

                                                                                                                                                                
desenvolvimento, op. cit., p. 148-59. Sobre o TRIPs e saúde pública, Mônica GUISE. Comércio 
internacional, patentes e saúde pública. Curitiba: Juruá, 2007. Mônica GUISE. TRIPs e saúde pública: por 
uma interpretação mais humana do Acordo, p. 7-14. São Paulo: mimeo, 2006. Bárbara ROSEMBERG. 
Patentes de medicamentos e comércio internacional: os parâmetros do TRIPs e do direito concorrencial 
para a outorga de licenças compulsórias, Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro). São Paulo, 
FDUSP, 2004. Sobre software e propriedade intelectual, Cássia MENDES. Software livre e inovação 
tecnológica: uma análise sob a perspectiva da propriedade intelectual, Dissertação (Mestrado em 
Economia). Campinas, IE-Unicamp, 2006. Também tratando do software livre, mas tentando mapear a tensão 
entre novas tecnologias e a propriedade intelectual de maneira um pouco mais ampla, Ronaldo LEMOS. O 
Direito derivado da tecnologia: perspectivas globais e sociais, e caminhos estratégicos brasileiros, Tese 
(Doutorado em Teoria Geral e Filosofia do Direito). São Paulo, FDUSP, 2004. Sobre propriedade intelectual 
e produtos da agricultura, Sergio Medeiros de CARVALHO. Propriedade intelectual na agricultura, Tese 
(Doutorado em Geociência), p. 98-121. Campinas, IG-Unicamp, 2003. Para uma abordagem geral sobre 
propriedade intelectual e biotecnologia, Patrícia Aurélia DEL NERO. Propriedade intelectual – A tutela 
jurídica da biotecnologia, 2 ed., p. 279-333. São Paulo: RT, 2004. Sobre patenteamento de genes humanos, 
Adriana DIAFÉRIA. Patente de genes humanos e a tutela dos interesses difusos – O direito ao progresso 
econômico, científico e tecnológico, p. 41-88. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. Adiante, a discussão sobre 
propriedade intelectual retornará, com maior especificação e mais ampla bibliografia. 

74 James BOYLE. The second enclosure movement and the construction of the public domain , op. cit., p. 48.  

75 Ibid, p. 50.  

76 Ibid,  
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pode permitir e, por fim, seria um aprofundamento de uma macroeconomia baseada em 

mitos e visivelmente comprometida com interesses de países centrais e classes e setores 

hegemônicos.78 

Buscando alternativas ao segundo cercamento, Boyle afirma que a saída é a 

construção política de um movimento nos moldes do movimento ambientalista, mas que 

seja devotado ao “Public Domain”, um movimento mundial de defesa do “domínio 

público”. O “domínio público” aqui é encarado como um espaço institucional de proteção 

contra a propriedade intelectual, no qual informações e bens culturais de diversas 

naturezas, sempre foram depositados, revisitados e retrabalhados, mas que agora estaria 

sob as miras do segundo cercamento. Defendê-lo e ampliá-lo seria uma das tarefas 

democráticas mais relevantes para a manutenção da possibilidade de criação de 

divergência entre cidadãos, na ordem nacional, e países, na ordem internacional.  

Mas antes de salvar o “domínio público”, ele deve ser “inventado”, tal qual 

aconteceu com o meio ambiente: “Like the environment, the public domain must be 

‘invented’ before it is saved.”79 Da mesma maneira como eram muito distintos entre si o 

mal estar com a poluição urbana das grandes cidades dos EUA, a extinção de espécies em 

países da periferia submetidos a programas de aceleração do crescimento, a perda de 

qualidade dos parques e jardins zoológicos da Europa, a tristeza pela poluição de lagos em 

pequenas cidades etc., e tudo foi articulado, paulatinamente, como peças integrantes de um 

grande todo, hoje reconhecido como “meio ambiente” (o que possibilita sua defesa), o 

autor argumenta que deve ser realizado algo semelhante com todas as distintas figuras que 

integram o quadro das informações e produtos culturais essenciais à nossa civilização e 

que estão sob o perigo do cerco pelas corporações. Realizar a fala de que são parte de um 

todo auxiliará a compreensão de que são um todo. Essa é a pretensão, por exemplo, ao 

reunir toda essa gama de atividades e informações (científicas, culturais, sobre informática, 

                                                                                                                                                                

77 Ibid, p. 51. 

78 Ibid, p. 50-1. 

79 Ibid, p. 52.  
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sobre biodiversidade etc.) sob a rubrica A2K – Acces to Knowledge, Commons, Free ou 

Open Sources.80  

Para isso, deve haver uma atuação em âmbito institucional e outra direta na própria 

produção e circulação dos bens sob a ameaça de cercamento. Assim, na primeira ordem de 

questões, Boyle propõe “princípios gerais da política racional e humana de propriedade 

intelectual”, visando à Organização Mundial da Propriedade Intelectual mas também ao 

movimento do “Domínio Público” como um todo: equilíbrio, proporcionalidade, enfoque 

desenvolvimentista, participação e transparência, abertura a alternativas, abraçar a Internet 

como uma solução e não como um problema e neutralidade. 81 Além disso, a própria 

produção em regime de commons, para produtos culturais (creative commons), dados 

científicos (science commons), programas e arquiteturas informáticas (free software), 

devem ser realizadas, incentivadas e protegidas pelo movimento irmão mais novo do 

ambientalismo.  

Para Boyle, a partir das iniciativas corretas, o segundo cercamento ainda pode ser 

impedido de nos trazer as mesmas conseqüências que o primeiro. 

 

I.c.ii. Yochai Benkler: a condenação moral do segundo cercamento pelo liberalismo 

mais generoso  

Yochai Benkler é um outro pensador do direito nos EUA que afirma estarmos em 

um segundo cercamento, no qual “a liberdade de ação para indivíduos que desejam 

produzir informação, conhecimento e cultura está sendo sistematicamente reduzida para 

assegurar os retornos econômicos demandados pelos produtores da indústria da economia 

da informação.”82  

                                                           

80 Para uma vista sobre a articulação de diversos movimentos sociais sob a rubrica A2K: 
http://www.access2knowledge.org/cs/. Aqui será encontrada uma grande variedade de organizações, como 
Civil Society Coalition; Computer Professionals for Social Responsibility; Consumer Project on Technology; 
Doctors without Borders; Downhill Battle; Electronic Frontier Foundation; Free Software Foundation EU; 
Free Software Foundation USA; Future of Music; Grain – Genetic Resources Action Internacional; IP 
Justice; International Centre for Trade and Sustainable Development; Public Knowledge; Third World 
Network. Acessado em 7 de dezembro de 2007.� 

81 James BOYLE. A manifesto on WIPO and the Future of intellectual property, op. cit. p. 6-9. 

82 Yochai BENKLER. The wealth of networks – how social production transforms markets and freedom, op. 
cit., p. 25.  
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Também um severo crítico do principal argumento dos favoráveis ao cercamento 

(de que mais proteção leva a mais inovação, que leva a maior produção de bens e riqueza, 

que leva a mais bem estar coletivo), pela falta de estudos empíricos que sustentem tais 

assertivas83, o autor aponta que o cercamento iniciado na década de 1970 e tonificado na 

década de 199084 pode ser encarado também como uma tentativa desesperada de uma 

indústria decadente, a indústria dos Mass Media (os meios de comunicação de massa dos 

séculos XIX e XX) de lutar com todas as garras contra sua crescente desimportância 

perante o surgimento da Peer Production (a produção e compartilhamento por pares, 

propiciada pelos avanços tecnológicos, principalmente os ligados à Internet).85  

Para Benkler, a “batalha pela ecologia institucional do desenvolvimento digital”86 é 

uma disputa fundamentada moralmente, afirmando que a liberdade individual87 e política88 

envolvem o direito a receber informações e a produzi-las, o que o segundo cercamento tem 

tentado impedir. Desse ponto de vista, o segundo cercamento é imoral e opera a 

substituição da defesa da autonomia criativa do indivíduo – maior generosidade do 

liberalismo político – pelo seu retrato de Dorian Gray – a vontade das grandes corporações 

discursando sobre liberdade de capitais e proteção a investimentos. 

Entretanto, as possibilidades tecnológicas são francamente desfavoráveis à indústria 

dos Mass Media, e por isso seu contra-ataque é violento na seara institucional. Tais 

possibilidades tecnológicas fizeram emergir a “commons-based peer production, a socio-

economic system of production that is emerging in the digitally networked environment. 

Facilitated by the technical infrastructure of the Internet, the hallmark of this socio-

technical system is collaboration among large groups of individuals, sometimes in order of 

tens or even hundreds of thousands, who cooperate effectively to provide information, 

                                                           

83 Ibid, p. 38.  

84 Ibid, p. 278.  

85 Ibid, p. 219-72. 

86 Ibid, p. 383-459. 

87 Ibid, p. 133-75. 

88 Ibid, p. 176-272. 
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knowledge or cultural goods without relying or either market pricing or managerial 

hierarchies to coordinate their common enterprise.”89 

Esse “novo modo de produção emergente”, para usar suas palavras, se diferenciaria 

da produção em massa, uma vez que, nesta, “propriedade, contrato e comandos gerenciais 

são as ferramentas básicas de manuseio”. “Em contraste, a produção é ‘commons-based’ 

quando ninguém usa direitos exclusivos para organizar esforços ou capturar seu valor, e 

quando a cooperação é alcançada através de mecanismos sociais mais do que sinais de 

preço ou diretivas gerenciais. (...) Software livre é o paradigma da produção baseada nos 

commons (...). Software livre é baseado em uma inovação legal, a GNU General Public 

License (GPL, que foi adotada com variações por 85% dos projetos de fontes abertas).”90  

Assim, o segundo cercamento, moralmente indefensável pela política normativa do 

liberalismo (pois anula a autonomia criativa individual de muitos em nome do salvamento 

de um específico e decadente setor), haverá de ser confrontado no terreno do exercício 

prático – de produção de bens e de sua regulação – que poderá desembocar em um novo 

modo de produção, não hierarquizado, que pode superar a produção gerencial e autoritária 

do mercado capitalista e do Estado centralizador. A utopia de Benkler articula o 

liberalismo político e o cooperativismo, agora turbinado pelo acúmulo e compartilhamento 

de recursos que a rede mundial de computadores e as novas tecnologias propiciam.91 

Para Benkler, o segundo cercamento é crise, mas a crise é oportunidade.  

I.c.iii. O segundo cercamento como instrumento do estado de exceção 

                                                           

89 Yochai BENKLER. Commons-based Peer Production and virtue, in The Journal of Political Philosophy, 
vol. 14, n. 4, 2006, p. 394. 

90 Yochai BENKLER. Intellectual property: Commons-based strategies and the problems of patents, 20 de 
agosto de 2004, disponível em http://www.benkler.org/Pub.html, acessado em agosto de 2007. 

91 Idem, The wealth of networks – how social production transforms markets and freedom, op. cit., p. 35-132. 
Para um exemplo, no campo da biotecnologia, das instituições cooperativas que Benkler postula, Marcelo 
LEITE. A explosão fria do DNA, in Folha de São Paulo, 10 de julho de 2005, p. Mais!-9: “Bem-vindo ao 
banco de dados genômicos do NCBI, Centro Nacional de Informação em Biotecnologia, 
(www.ncbi.nlm.nih.gov). Ele está fisicamente nos EUA, mas foi invadido por biólogos internautas do mundo 
inteiro, que enviam por mês cerca de meio milhão de seqüências de DNA – transcrições de genes, pedaços de 
genes e outras migalhas de cromossomo sem função conhecida. É a maior base de dados científicos já 
acumulados pela humanidade, 45 milhões de palavras incluídas desde 1988 e soletradas com apenas quatro 
caracteres, A, C, T e G, o alfabeto módico da genética. Já são quase 50 bilhões de letras armazenadas, das 
quais 11 bilhões contém detalhes do genoma humano. Dariam para encher uns 5 milhões de páginas de jornal 
com esta. A quantidade de dados dobra a cada período de 15 meses. Mais de 2 milhões de consultas on line 
são feitas todos os dias.” 
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Paulo Arantes aponta que um dos instrumentos do estado de exceção é o segundo 

cercamento, que instrumentalizaria o “capitalismo de acesso”. Acesso, claro, que alguns 

efetivam no que é dos outros ou de todos. 92 O acesso à tecnociência e à informação, com 

seu subseqüente trancamento por uma fortaleza de propriedade intelectual sustentada de 

cima (TRIPs, OMPI) abaixo (legislações nacionais, contratos entre empresas, contratos 

com empregados) caracteriza um dos eixos da acumulação contemporânea. Entretanto, 

mais profundamente ainda, o cercamento, aqui, é articulado à operação de manutenção dos 

Estados Unidos em seu posto no centro do núcleo orgânico, dando conta de esclarecer a 

mutação para uma estratégia não meramente capitalista, mas também territorialista do 

exercício da supremacia. Na esteira das discussões entre Braudel, Wallerstein e Arrighi, o 

filósofo recupera a contribuição de David Harvey93,e afirma que o cercamento não será 

meramente jurídico, mas também físico, pois os Estados Unidos entraram em uma fase de 

exercício do poder na qual não prescindirão da desestruturação das máquinas produtivas da 

periferia para catalisar a sua própria. 

“(...) é inegável que uma drástica mutação na lógica territorialista do poder 

está em curso. Dessa mutação – que vale por todo um diagnóstico de época – 

procura dar conta o esquema de Harvey, mencionado acima. Vale o registro 

sumário. (...) Tudo se passa como se a contra-revolução deflagrada pelos ajustes 

estruturais empurrados mundo afora goela abaixo – e seu cortejo de privatizações, 

desregulações, aberturas comerciais, biopiratarias e tráfico de patentes, sem falar 

nas predações financeiras conexas – assinalasse de vez o fim da hegemonia, 

digamos, liberal (...). Quando o estouro da bolha tecnológica, em 1999, deu a 

largada para um novo plano inclinado, estava bem claro, antes do 11 de setembro, 

que os dias de rotina neoliberal e sua forma específica de ‘imperialismo’ estavam 

contados. É nesse momento que Harvey identifica a entrada em cena de uma nova 

lógica territorialista de poder. A grande questão, a seu ver, é saber como ela será 

                                                           

92 Paulo ARANTES. Extinção, op. cit., p. 167-9. Cf. p. 206. Além disso, o próprio processo de privatizações 
ordenado e de bom grado executado nas décadas de 80 e 90 do século passado estaria em conexão com o 
capitalismo de acesso, dando a marca do cercamento. Cf. p. 176-8: “De uns tempos para cá, justamente a 
propósito dos novos ‘cercamentos’ com os quais se parecem cada vez mais as privatizações da última onda 
capitalista vencedora, debate-se para saber se a chamada Acumulação Primitiva deve ser entendida em um 
sentido puramente histórico ou como um processo contínuo.”  

93 David HARVEY. The New Imperialism. Oxford/New York: Oxford University Press, 2003. Parece-me que 
este trabalho pode ser lido conjuntamente a um anterior, demonstrando-se que o momento está muito mais 
tenso: David HARVEY. Condição pós-moderna – uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural, trad. 
Adail Sobral e Maria Gonçalves, p. 115-84. São Paulo: Loyola, 1992.  
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calibrada, ou não, pela lógica propriamente capitalista de poder, que não mais pode 

sem mais ser contrariada em sua natureza de fluxo a operar em um espaço 

contínuo, enquanto seu par antitético, porém indispensável, opera em um espaço 

territorializado.”94 

Entretanto, além do controle do território cercado inscrito nessa lógica, há um outro 

controle buscado pelos poderes centrais (aqui entendidos como a articulação entre Estados, 

uns centrais mais centrais que outros, e suas corporações, umas mais incorporadoras que 

outras...): o controle do tempo. Ao trancafiarem o conhecimento, os poderes centrais 

passam a ditar o momento pelo qual o futuro chega ou não, manipulando assim suas 

estratégias de ganho. Em verdade, assinala o autor, nada de novo, pois o açambarcamento é 

velho conhecido. De novo, talvez, a violência da tecnologia manipulada e a amplitude 

planetária da pilhagem.95 Para Paulo Arantes, o cercamento atual, da informação 

transformada em mercadoria, está dentro do roteiro, mais antigo, do qual o próprio estado 

de exceção permanente é uma parte: o do duro capitalismo mundial que estruturou a 

hierarquia que agora, sem veleidades social-democráticas ou “não-alinhadas”, quer-se 

novamente reimplantada: “Ao fim e ao cabo, o destino da falsa mercadoria informação 

repete a violência expropriadora das enclosures, a interdição de acesso ao que até então era 

comum, por onde tudo começou quinhentos anos atrás.”96 

 

                                                           

94 Paulo ARANTES. Extinção, op. cit., p. 179-86.  

95  Ibid, p. 168-9: “Segundo outro estudioso dessa fronteira da acumulação baseada na tecnociência, Laymert 
Garcia dos Santos, a ambição maior da nova economia é controlar o acesso à dimensão virtual da realidade, 
apropriar-se do futuro, em suma. Laymert ressalta a sintonia entre a atual estratégia norte-americana da 
guerra preventiva e esse movimento de antecipação que caracteriza a dinâmica de aceleração total da 
economia do acesso – pois bem trata-se de um regime de acumulação puxado por uma nova fonte de 
valorização, o trabalho com informação, de cuja intensificação decorre a presente desvalorização do suporte 
físico das mercadorias. Para efeito do argumento que será desenvolvido adiante, interessa reter o seguinte da 
elaboração desses dois autores: o resultado da produção informacional é um recurso social, cujo 
travestimento na forma mercantil visa a assegurar aos proprietários dos meios de acesso à informação-valor, 
aprisionada no suporte, algum tipo de monopólio, que, por sua vez, se traduz em uma renda diferencial que 
impulsiona a acumulação. Controlar o direito de acesso a um recurso essencial à reprodução da vida social e 
econômica é próprio de um açambarcador, como se dizia na época dos atravessadores e similares.” 

96 Ibid, p. 168-9. 
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I.d. Política democrática  

O quadro até aqui pintado é, sem dúvida alguma, duríssimo, e pode nos dizer que o 

futuro ruma para uma distopia intensificada. A convergência tecnológica cogno + nano + 

bio + info controlada por poucos, que não hesitarão em utilizar-se dos mecanismos 

políticos do estado de exceção para garantir a acumulação catalisada pelo segundo 

cercamento. Pairando na soleira, o discurso sobre “melhorias na performance humana”... 

Diante desse quadro, pode-se perguntar se há algum sentido na aposta a ser feita na 

política democrática. De vez, a operação dos poderes materiais, institucionais e simbólicos 

pelos senhores do mundo não teriam demonstrado que “os trinta anos gloriosos” foram de 

fato uma miragem, e agora trata-se da reposição das impertinências ao devido lugar? Essa 

parece ser a advertência de Paulo Arantes, sempre forçando nosso raciocínio ao limite, ao 

comentar exatamente a construção teórica e prática que teve possibilidades de encarnar no 

Brasil a realização de um programa democrático: “Espero conseguir sugerir que a questão 

de saber se somos ou não ‘viáveis’ não faz mais o menor sentido. Que mesmo a idéia 

substantiva de desenvolvimento supõe um quadro de normalidade capitalista que tampouco 

resiste ao menor teste de realidade, que o digam as horrendas sociedades que são as 

máquinas chinesa e indiana de crescimento. Vivemos em um estado de emergência 

econômica permanente (...).”97 

Dada a “horrenda” junção de convergência tecnológica oligárquica, estado de 

exceção permanente e segundo cercamento, talvez fosse uma ilusão pensar em realizar 

qualquer política democrática, distributiva de poder, riqueza e conhecimento, porque de 

fato a maquinaria da dominação montada não permitirá nada, salvo eventual legitimação 

de si própria, afirmando que permite algo...  

No entanto, neste momento, aproximo-me mais de José Luis Fiori e seu diagnóstico 

de que a materialidade do Estado nacional, inclusive no caso brasileiro, ainda permite 

disputas sobre os recursos materiais, institucionais e simbólicos existentes no mundo: “(...) 

todas as teorias sobre a formação e as transformações do sistema mundial incluem alguma 

                                                           

97 Ibid, p. 223, 199-209. Indo ainda mais fundo, “até onde somos capazes de suportar”, relembrando a origem 
evolucionista do conceito de desenvolvimento, Laymert Garcia dos SANTOS. Brasil contemporâneo: Estado 
de exceção?, op. cit., p. 347: “(...) no fundo, como diriam os psicanalistas, Chico e todos nós ainda não 
fizemos inteiramente o ‘trabalho do luto’ que nos permitiria, talvez, enterrar de vez a idéia de 
desenvolvimento que tem o progresso como norma histórica. Uma idéia, afinal de contas, que se origina 
numa espécie de evolucionismo condorcetiano.”    
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previsão sobre o futuro. (...) Nada disso, entretanto, desautoriza a necessidade e a 

possibilidade de uma luta permanente dos Estados mais fracos, dos partidos políticos e dos 

movimentos sociais por justiça, paz e democratização das decisões globais. Mas esses 

movimentos não podem desconhecer o mundo real; pelo contrário, devem atuar a partir de 

seu conhecimento objetivo e de sua crítica rigorosa.”98  

Fiori vem pensando o espaço das nações na reestruturação da economia mundial.99 

Afastando o conceito normativo de soberania (cavalo de batalha dos que bradavam na 

década de 1990 pelo “já consumado” fim do Estado nacional, pois “a soberania estaria 

sendo desafiada constantemente” – esquecendo-se, estes, de que a soberania sempre foi 

derivada da pretensão de se impor, histórica e concretamente, quando uns conseguiam e 

outros não, e portanto não um conceito abstrato e de validade erga omnes...), seu 

diagnóstico é de que o Estado nacional, pela lógica do sistema global que remonta há 

séculos, é uma peça indispensável na acumulação de renda e poder, e só acreditaram no 

seu esfacelamento justamente aqueles Estados e elites nacionais que se esfacelaram (sendo, 

muitas vezes, que a causalidade é a crença antes do fato...).  

Para o autor, “(...) o sistema político e econômico mundial não é produto de uma 

somatória simples e progressiva de territórios, mercados, países e regiões. Do ponto de 

vista histórico, o sistema mundial foi uma criação do poder, do poder expansivo e 

conquistador de alguns estados e economias européias, que se constituíram e se 

transformaram, durante o século XVII, no pequeno grupo das Grandes Potências. Até o 

século XIX, o sistema político mundial se restringia quase exclusivamente aos estados 

europeus, aos que se agregaram, no século XIX, os novos estados independentes 

americanos. Mas foi só na primeira metade do século XX que o Sistema incorporou, no seu 

                                                           

98 José Luis FIORI. O Poder Global, p. 36-7. São Paulo: Boitempo, 2007. 

99 Avalio que esse é a (boa) neurose característica do autor. Esse parece ser a ligação entre as obras de sua 
autoria e as que organizou, tomando para si o papel de verdadeiro “comitato de propaganda”, como dizia 
Gramsci sobre Croce. José Luis FIORI. O vôo da coruja – uma leitura não liberal da crise do Estado 
desenvolvimentista, p. 7-12. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1995. José Luis FIORI. Em busca do dissenso perdido; 
ensaios críticos sobre a festejada crise do Estado, p. 195-214. Rio de Janeiro: Insight, 1995. José Luis 
FIORI. Os moedeiros falsos, p. 151-60. Petrópolis: Vozes, 1997. José Luis FIORI. Brasil no espaço, p. 81-
182. Petrópolis: Vozes, 2001. José Luis FIORI. 60 lições dos 90 – uma década de neoliberalismo, p. 217-20. 
Rio de Janeiro/SP: Record, 2001. José Luis FIORI (org.) Estados e moedas no desenvolvimento das nações, 
p. 11-46. Petrópolis: Vozes, 1999. José Luis FIORI (org.). O poder americano, p. 11-64. Petrópolis: Vozes, 
2004. Maria da Conceição TAVARES e José Luis FIORI (orgs.). Poder e dinheiro: uma economia política 
da globalização, 2 ed., p. 87-147. Petrópolis: Vozes, 1997. José Luis FIORI (org.). Polarização mundial e 
crescimento, p. 269-89. Petrópolis: Vozes, 2001.  
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núcleo central, duas potências ‘expansivas’ e extra-européias, os Estados Unidos e o Japão, 

um pouco antes que se generalizasse, na segunda metade do século XX, o estado nacional 

como a forma dominante de organização do poder político territorial, através do mundo. 

(...) o sistema mundial não existiria na sua forma atual caso não tivesse ocorrido, na 

Europa, o casamento entre os estados e as economias nacionais. E, a partir desse momento, 

o que se chama muitas vezes de globalização, é o processo e o resultado de uma 

competição secular entre estados-economias nacionais.”100  

Se o Estado nação é pressuposto e conseqüência da lógica da acumulação, é 

também um espaço a ser disputado pelas classes subalternas, e o Brasil seria um país onde 

esse exercício ainda pode ser viável: “No início do século XXI, o que está globalizado, do 

nosso ponto de vista, é o poder político-militar, a moeda, a dívida pública e a capacidade 

de tributação dos Estados Unidos; e não o poder, a moeda, a dívida e a capacidade de 

tributação de um vago império supranacional, quase metafísico. Ao mesmo tempo, segue 

existindo um grupo de países, onde o recorte nacional permanece decisivo do ponto de 

vista das lutas sociais e do desenvolvimento econômico. É o caso, por exemplo, do Brasil, 

que faz parte desse grupo de países que terá de caminhar com suas próprias pernas.”101 

Além da derivação da lógica do sistema mundial, organizado pela competição tensa 

entre os países do núcleo orgânico – o que tornaria obrigatória a inserção na disputa pelos 

recursos materiais, institucionais e simbólicos pela via dos Estados nacionais, ou, de outra 

maneira, mais atenuada, o que tornaria impossível a não tomada em consideração, pela boa 

teoria materialista, dos Estados nacionais – o autor aponta esse caminho também por uma 

outra razão: as disputas práticas acessíveis aos de baixo encontram nos Estados nacionais 

seu solo mais concreto: “(...) existem ‘causas’ e reivindicações que são internacionalistas, 

mas as lutas e conquistas fundamentais seguem sendo travadas território por território, 

estado por estado, onde os pobres e ‘excluídos’ da terra são ‘estocados’, e onde se geram e 

acumulam os recursos capazes de alterar a distribuição desigual da riqueza e do poder entre 

os grupos sociais.”102  

                                                           

100 José Luis FIORI. Olhando para a esquerda, in Economia Política Internacional, v.9, 2006, p. 20. 

101 José Luis FIORI, O Poder Global, op. cit., p. 68-9  

102 José Luis FIORI. Olhando para a esquerda, op. cit., p. 18.  Cf. também Estratégia imperial dos EUA 
segue em expansão – cientista político discorda das previsões sobre o fim da hegemonia americana, mas vê 
América Latina mais independente, Entrevista para Folha de São Paulo, 1º de dezembro de 2007, p. A-10.   
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Este trabalho toma a convergência tecnológica oligárquica, o estado de exceção 

permanente e o segundo cercamento como projetos em curso, sendo operados diariamente 

para tornar-se a institucionalidade plena. Mas também aponta que há um espaço, ainda, de 

confronto com essas tendências. Um desses espaços são as políticas realizadas em âmbito 

nacional, em um país periférico ou semi-periférico como o Brasil. Políticas realizadas em 

âmbito nacional que objetivem democratizar o poder político e econômico, nacional e 

global, podem vir a ser capazes de fortalecer um contraponto ao projeto dominante, de 

reenquadramento das periferias e das classes subalternas. Essa é, ainda, uma possibilidade 

histórica. Como afirmei anteriormente, estou no terreno das apostas. 

 

I.e. Direito e economia política: mapeamento e crítica 

Essa aposta na política democrática como horizonte de sentido leva à 

obrigatoriedade de tomar as instituições como objeto de uma disputa, pois elas coagulam 

uma relação de forças sociais pela apropriação dos recursos, repondo-a. A decisão jurídica 

é uma dessas instituições que implementam uma economia política. Tomar a economia 

política como “saber irmão” da dogmática jurídica é esclarecer o sentido social que a 

decisão jurídica implementa nas relações nas quais incide e as quais ordena. O projeto 

metodológico de aproximação do pensamento jurídico e da economia política é objeto da 

reflexão de Mangabeira Unger, no círculo de debates que vem tomando o nome de 

“imaginação institucional” ou “alternativas institucionais”.103 

Mangabeira Unger afirma que, para pensar alternativas aos reduzidos projetos 

políticos e existenciais em que os países centrais tentam aprisionar o futuro, tomar o direito 

e a economia política como saberes entrelaçados é tarefa primordial. Assim, a imaginação 

poderá ser liberada a exercer seu papel com muito mais força: “As disciplinas irmãs de 

imaginação institucional. (...) Duas disciplinas irmãs devem informar tais práticas: a 

                                                           

103 Em verdade, anteriormente ao estabelecimento desses termos, o autor trabalhava esta interação de saberes, 
entretanto, me parece, em outro sentido, afirmando que o estudo sobre o direito seria capaz de recolocar a 
teoria social em um caminho mais adequado. Cf. Roberto Mangabeira UNGER. O direito na sociedade 
moderna – Contribuição à crítica da teoria social, trad. Roberto Rapozo, p. 257. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1979. “O estudo social da lei é de especial importância para a avaliação da situação metodológica 
da moderna filosofia social. (...) Não é, pois, surpreendente que o esforço de compreender a relação entre o 
direito e os outros aspectos da vida social nos ajude a reencontrar o fio da meada da controvérsia da teoria 
social clássica.”  
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economia política e a análise jurídica como práticas paralelas de imaginação 

institucional.”104 

O direito, para o autor, funciona como um mecanismo de seleção de condutas 

(econômicas, políticas, morais) sancionadas e incentivadas pelo poder: “O direito não 

descreve regularidades de comportamento e estruturas sociais; ele seleciona as estruturas a 

partir das quais pretensões, apoiadas pelo poder estatal, terão prosseguimento. A doutrina 

jurídica, por sua vez, relaciona essas estruturas de concessão e negação de poder a 

concepções de relacionamento humano: imagens das formas de associação possíveis e 

desejáveis nos diferentes campos da experiência social.”105 Compreender quais são essas 

estruturas – do exercício do poder jurídico estatal e da doutrina –, a que economia política 

servem, e quais são as possibilidades de sua transformação é parte da tarefa do 

“imaginador de instituições”, verdadeiro reformador social.106 

Para o jurista que se aventurar por esses caminhos, o autor afirma que deverão ser 

dois os passos: o mapeamento e a crítica. Tomarei esse par como uma sugestão útil ao o 

presente trabalho, pois pretendo investigar um dado corpo normativo (a regulação dos 

recursos genéticos no Brasil) a partir de um horizonte distributivo de renda, poder e 

                                                           

104 Roberto Mangabeira UNGER. O direito e o futuro da democracia, trad. Caio Rodriguez e Márcio 
Grandchamp, com consultoria do autor, p. 36. São Paulo: Boitempo, 2004. Seguirei a tradução brasileira. A 
versão norte-americana contém um breve esclarecimento ao final, a respeito das instituições onde o autor 
debateu as idéias antes de se transformarem no texto publicado. Cf. Roberto Mangabeira UNGER. What 
should legal analysis become? Londres/Nova York: Verso, 1996.  

105 Roberto Mangabeira UNGER. O direito e o futuro da democracia, op. cit., p. 140.  

106 Roberto Mangabeira UNGER. Política: os textos centrais, a teoria contra o destino, trad. Paulo 
Castanheira, p. 25-30. São Paulo/Santa Catarina: Boitempo/Argos, 2001. “O pensamento social moderno 
nasceu proclamando que a sociedade foi feita e imaginada, ou seja, que é um artefato humano e não a 
expressão de uma ordem natural oculta. Essa idéia inspirou as grandes doutrinas seculares de emancipação: 
liberalismo, socialismo e comunismo. (...). (...) as controvérsias internas da tradição marxista produziram 
muitas visões necessárias ao desenvolvimento da idéia de que a sociedade é feita e imaginada e de que, 
portanto, ela pode ser refeita e reimaginada.” Sobre essa obra, cf. Roberto Mangabeira UNGER. A ambição 
da política, entrevista a Folha de São Paulo, 16 de setembro de 2001, Mais!-4-8. Além disso, a plasticidade 
não é só das instituições, mas também das estruturas de personalidade. Cf. Roberto Mangabeira UNGER. 
Paixão – um ensaio sobre a personalidade, trad. Renato Schaeffer e Luís Borges, p. 240. São Paulo: 
Boitempo, 1998. “Uma inteligência visionária busca a ordem social que multiplica na vida comum as 
ocasiões para a atividade prática e imaginativa coletiva da qual essa ordem primeiramente surgiu. Quer 
suavizar o contraste entre as ocasiões em que a sociedade está aberta para o conflito agravado e as ocasiões 
em que se fecha em si mesma. A inteligência visionária propõe-se a fazer com que estas se assemelhem mais 
àquelas. Quando se dirige à personalidade e ao caráter (que é a ordem da personalidade tornada rotineira), 
tenta desenvolver as disposições que preservam na atividade e na percepção cotidianas a disposição mais 
intensa do eu para o risco e sua maior abertura a uma presença estranha – qualidades que marcam as paixões 
transformadoras. A base moral e psicológica imediata dessa postura deve ser encontrada na análise de outra 
virtude estabilizadora: a disponibilidade paciente e esperançosa.”   
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conhecimento (em âmbito nacional e internacional), encarnado nos desafios furtadiano e 

gramsciano. Assim, farei um mapeamento, tendo como horizonte crítico os desafios 

referidos. 

Por mapeamento, entende-se “uma versão adequadamente revista da atividade 

analógica de pequena escala e sem energia, a forma de análise jurídica que deixa o direito 

como uma massa inalterada. O mapeamento é a tentativa de descrever em detalhe a 

microestrutura institucional juridicamente definida da sociedade por relação aos seus ideais 

juridicamente enunciados. (...) O mapeamento é a exploração da estrutura institucional 

detalhada da sociedade, tal como definida juridicamente. Seria um positivismo ingênuo 

supor que essa estrutura seja incontroversamente evidente e possa ser retratada sem que se 

considerem preconcepções teóricas. O objetivo principal do mapeamento é produzir uma 

análise jurídico-institucional detalhada que, embora fragmentária, substitua tal conjunto de 

preconcepções por outro.” 107A crítica é a “versão revista do que o jurista racionalista 

menospreza como sendo a transformação da análise jurídica em conflito ideológico. Sua 

tarefa é explorar a interação entre as estruturas institucionais detalhadas da sociedade, tais 

como representadas pelo direto, e os ideais ou programas professados que essas estruturas 

frustram ou tornam realidade.”108 

Para o autor, os “dois momentos são intimamente ligados; eles estão relacionados – 

para usar um vocabulário – dialeticamente e – para usar outro – internamente. O 

mapeamento que serve ao propósito da crítica é uma análise que exibe as instituições 

formativas da sociedade e seus dogmas reconhecidos sobre a associação humana como 

uma estrutura original e surpreendente, e, acima de tudo, como uma estrutura que pode ser 

revista parte por parte.”109 

                                                           

107 Roberto Mangabeira UNGER. O direito e o futuro da democracia, op. cit., p. 160. 

108 Ibid. 

109 Idem, p. 160-1. Não preciso concordar com o mérito dos mapeamentos e críticas do autor para me 
aproveitar do método proposto. Posso elaborar outros mapeamentos e outras críticas. Muito embora tome em 
consideração sugestões do autor (que também trabalha com a obrigação de pensar arranjos democráticos 
quentes e políticas desenvolvimentistas que autonomizem a periferia), permito-me estabelecer como 
horizonte de diálogo, como “os ideais ou programas professados que essas estruturas frustram ou tornam 
realidade”, as obras de Gramsci e de Furtado. Além disso, tampouco preciso concordar com a reflexão 
política do autor sobre a vida contemporânea brasileira, tal como formulada, por exemplo, em Ciro GOMES 
e Roberto Mangabeira UNGER. O próximo passo – uma alternativa prática ao neoliberalismo. Rio de 
Janeiro: Topbooks, 1996. Roberto Mangabeira UNGER. A segunda via: presente e futuro do Brasil. São 
Paulo, suplemento da revista Carta Capital n. 105, s/d. Roberto Mangabeira UNGER. O alvo é a produção, 
entrevista a Carta Capital n. 202, 14 de agosto de 2002, p. 26-33. Um exemplo de mapeamento realizado pelo 
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A idéia do par “mapeamento e crítica” pode ser articulada à do par “valores 

cognitivos e valores sociais”, de Hugh Lacey, mencionada anteriormente. Ao introduzir um 

horizonte crítico (valor social) como padrão de julgamento do direito, devo realizar um 

adequado mapeamento (valor cognitivo) para saber se a regulação brasileira sobre os 

recursos genéticos responde ou não aos desafios furtadiano e gramsciano, que dizem 

respeito, fundamentalmente, à superação da condição periférica e da condição subalterna 

(adiante apresentados como a construção de um sistema nacional de inovação periférico 

distributivo e de uma democracia participativa quente).  

 

I.g. “O ainda indispensável direito econômico”: um direito para a superação 

do subdesenvolvimento 

O eixo da regulação jurídica a ser julgado a partir das pautas furtadiana e 

gramsciana é o direito econômico. Um direito econômico, portanto, vertido à superação do 

subdesenvolvimento. As relações entre direito e desenvolvimento podem ser tomadas por 

vários ângulos, e aqui escolhi dois: remontar brevemente a arquitetura do movimento Law 

and Development e analisar a tradição que metabolizou, dentro da cultura jurídica 

brasileira, o estruturalismo econômico latino-americano, em uma linha que passa por Fábio 

Konder Comparato, Eros Grau e Gilberto Bercovici. 

I.g.i. Law and Development 

                                                                                                                                                                
autor está em Roberto Mangabeira UNGER. O direito e o futuro da democracia, op. cit., p. 162: “Que tipo de 
entendimento pode-se esperar ver desenvolver pela prática do mapeamento? Considere o exemplo da relação 
do direito de propriedade tradicional com as muitas exceções que começam a cercá-lo. O direito de 
propriedade, unificando várias faculdades atribuídas ao mesmo titular, é o próprio modelo da idéia moderna 
de direito subjetivo, e o mecanismo fundamental de alocação de pretensões descentralizadas a recursos 
produtivos. Mesmo assim, encontramos nos sistemas jurídicos contemporâneos muitas áreas do direito e da 
prática que resolvem as questões de modos que se afastam da lógica desse direito de propriedade. Na 
agricultura, por exemplo, pode haver uma parceria entre o Estado e o núcleo familiar que decomponha o 
direito de propriedade e limite o caráter absoluto do direito proprietário em troca de diversas modalidades de 
apoios estatais. Na indústria de suprimentos de guerra, e ainda mais nas condições do capitalismo de guerra, 
uma decomposição similar na forma de colaboração entre o poder público e o produtor privado pode ocorrer. 
No desenvolvimento dos mercados de capitais contemporâneos, vemos a criação contínua de novos mercados 
a partir de faculdades jurídicas específicas, separadas do amplo direito de propriedade. A situação, então, 
começa a surgir com o seguinte contorno: o mecanismo fundamental é cercado por um número crescente de 
exceções. Contudo, mesmo se o direito de propriedade tradicional tivesse sido esvaziado mais do que de fato 
foi, continuaria a manter o papel vital de ocupar o espaço que qualquer outra forma generalizada de alocação 
descentralizada de capital ocuparia. Ocupa o espaço que seria ocupado pelo método alternativo de alocação 
descentralizada de capital já prefigurado nas exceções atuais do direito de propriedade unificado. Esse é um 
exemplo típico de combinação de unidade e variedade que se poderia descobrir pelo mapeamento.” Um 
mapeamento crítico sobre o tema da propriedade, muito preciso, pode ser encontrado em Fábio Konder 
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O movimento Law and Development foi forjado nos Estados Unidos das décadas de 

50-60-70 e preocupava-se em compreender como o direito poderia ajudar os países “não 

desenvolvidos” a alcançar o desenvolvimento. Que tipo de direito e instituições poderiam 

permitir o alcance de tal tarefa? Recentemente o movimento recebeu uma reavaliação de 

seus contornos históricos, tendo sido apontados seus “três momentos”: (i) o primeiro 

momento, inicial, dos projetos de assistência dos Estados Unidos aos países “atrasados”, 

do “Terceiro Mundo”, “em desenvolvimento” etc., nas décadas de 1950-60-70; (ii) o 

segundo momento, o neoliberal, dos programas jurídicos do Banco Mundial, FMI etc., cuja 

ordem era a implementação de regras de mercado, nas décadas de 80-90; e o (iii) o “Third 

moment”, atual, no qual as reformas neoliberais estão em causa, ou sendo reavaliadas, em 

nome do Rule of Law e da participação dos stakeholders (para citar o jargão do Banco).110  

Em uma leitura ampla, Duncan Kennedy sugere que o Law and Development pode 

ser lido a partir dos momentos de “globalização do direito”. Para o autor, simplificando o 

argumento, teriam ocorrido, desde 1850, três “globalizações” do direito e do pensamento 

                                                                                                                                                                
COMPARATO. Função social da propriedade e dos bens de produção, in Fabio Konder Comparato. Direito 
Empresarial – estudos e pareceres, p. 27-37. São Paulo: Saraiva, 1995. 

110 David TRUBEK e Alvaro SANTOS (orgs.). The new law and economic development – a critical 
appraisal. EUA: Cambridge University Press, 2006.  Nesta obra, sobre essa cronologia, cf. especialmente 
David TRUBEK e Alvaro SANTOS. Introduction: The Third Moment in Law and Development theory and 
the emergence of a new critical practice, p. 1-18. Essa periodização é objeto de relativização pelo mesmo 
Trubek em David TRUBEK. O novo direito e desenvolvimento: entrevista com David Trubek, in Revista 
Direito GV, n. 6, jul.-dez. 2007, p. 318: “A idéia de um terceiro momento não está muito clara para mim, 
embora eu tenha escrito sobre ele. Há apenas dois momentos definidos, ou, na verdade, três se contarmos 
‘direito e socialismo’ como segundo. (...) O que no livro eu chamo de terceiro momento poderia ser dito o 
quarto momento, se considerássemos o momento do socialismo, mas não se trata propriamente de um 
momento: o termo é inapropriado. Quando falo em um ‘momento’ estou me referindo a algo cristalizado, 
relativamente consensual, amplamente aceito, com um núcleo relativamente forte de idéias que foram 
utilizadas amplamente. Isso não existe nos dias atuais. Estamos em um período de preocupações e idéias 
conflitantes. É possível impedir a consolidação de um momento neoliberal, pois o establishment mundial que 
produz as idéias sobre políticas econômicas – e algo assim certamente existe – aceitou uma visão ampla de 
desenvolvimento que inclui a participação dos ‘stakeholders’ e que vê o papel do Estado num registro 
diferente do neoliberalismo.” Assim, quer pela inclusão do momento do “direito e socialismo”, quer pela 
incerteza sobre a constituição do atual momento, a rigidez do esquema tripartido sugerido no livro é 
relativizada na entrevista. Também sobre o ressurgimento ou “novo começo” do Law and Development, Lan 
CAO. Law and economic development: a new beginning?, in Texas International Law Journal, vol. 32, 1997, 
p. 545-559. Esse autor faz uma reconstrução do movimento relembrando seu surgimento como instrumento 
da política norte-americana, e aponta uma arqueologia teórica que vai de Weber, Marx e Engels ao Direito ao 
Desenvolvimento, pontuando a divergência entre “teóricos da modernização” e “teóricos da dependência”. 
Sobre o “futuro” do movimento: David TRUBEK. The Owl and the Pussy-cat: Is there a future for ‘Law and 
Development’?, in: Wisconsin International Law Journal, v. 25, issue 2, 2007, p. 235-242. Sobre o papel do 
Rule of Law nesse debate: David KENNEDY. ‘Laws and Developments’, in John Hatchard e Amanda Perry-
Kessaris (orgs.). Law and Development: Facing the complexity in the 21st Century, p. 17-26. Londres: 
Cavendish, 2003. Alvaro SANTOS. The World Bank’s Uses of The ‘Rule of Law’ Promise in Economic 
Development, in David TRUBEK e Alvaro SANTOS. The new law and economic development – a critical 
appraisal, op. cit., p. 253-300.   
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jurídico. A primeira, tipicamente liberal, que exporta códigos civis e comandos de direito 

privado portando consigo as regras do capitalismo assentadas depois da Revolução 

Francesa, é chamada de Classical Legal Thought - CLT. A segunda corresponde à 

“globalização” do direito e do pensamento jurídico “social”, que toma força ao longo do 

século XX (“social”). A terceira é a “globalização do direito” que assistimos agora; o autor 

não se arrisca a definir seu eixo principal. Antes, afirma que a “Contemporary legal 

consciousness harbors a plethora of normative reconstructions projects, designed to 

transcend the opposition of CLT and the social, and thereby restore Reason to rulership in 

law. It also harbors a plethora of methodologies through which legal theorists attempt to 

achieve a distanced understanding of the relation of law to other domains.”111 

Nomeadamente, o movimento Law and Development ganha existência e consistência na 

“segunda globalização”, pois esta é atravessada, dentre outros elementos, pela política 

norte-americana de assistência de reconstrução econômica, social e política do pós II 

Guerra.112 

O movimento Law and Development é caudatário de uma sociologia da 

modernização de inspiração parsoniana e inserido na política norte-americana de 

exportação de modelos políticos para combater o avanço do comunismo e outras doutrinas 

malignas a ele porventura associadas, como o populismo, trabalhismo, castrismo etc. 

Como afirma Trubek: “A idéia dominante na época era a de Direito e Modernização. No 

início do Direito e Desenvolvimento tentávamos desenvolver o que podemos denominar de 

‘Teoria do Direito e Desenvolvimento’ estudando a literatura sobre Modernização. 

Achávamos que teríamos que nos encaixar nesta literatura porque ela era a narrativa mestra 

da Academia Liberal norte-americana da década de 60. Estou me referindo à Teoria da 

Modernização e aos estágios do crescimento econômico de Rostow. Estas duas idéias 

foram combinadas e o Direito e Desenvolvimento foi construído nesse universo, 

caracterizado também pelo anticomunismo da Guerra Fria e pela política externa norte-

americana, marcada pela Aliança para o Progresso.”113 

                                                           

111 Duncan KENNEDY. Three globalizations of law and legal thought: 1850-2000, in David TRUBEK e 
Alvaro SANTOS. The new law and economic development – a critical appraisal, op. cit. p. 71.   

112 Ibid, p. 37-62.  

113 David TRUBEK. O novo direito e desenvolvimento: entrevista com David Trubek, op. cit. p. 326-7. Cf. 
David TRUBEK. Towards a social theory of Law: an essay on the study of Law and Development, in 82 Yale 
Law Journal, n. 1, 1972, p. 1-50.  
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Assim, o movimento, em geral, tem como pressuposto que as instituições 

modernizadoras podem ser transplantadas de um local (rico, desenvolvido e sábio) a um 

outro (pobre, não desenvolvido e ignorante).114 Tais instituições são, naturalmente, aquelas 

dos EUA. Em texto de 1974 em que fazem “um acerto de contas com a consciência 

anterior”, terminando por concluir que o movimento Law and Development não conseguiu 

constituir-se em campo e estava em uma crise agônica, Trubek e Galanter apontam que as 

instituições a serem exportadas eram as liberais dos EUA, e isso foi uma das causas da 

crise moral de muitos de seus integrantes: “Legalismo Liberal: A Relação Entre Direito e 

Desenvolvimento. Este modelo, que vem da teoria do direito, liberal e norte-americana, 

nos é familiar. A questão fundamental que os primeiros teóricos do direito e 

desenvolvimento tiveram que enfrentar foi a relação entre este modelo, o conceito de 

desenvolvimento e os problemas do Terceiro Mundo. (...) Presumiu-se que o 

desenvolvimento envolvesse um aumento na capacidade racional do Homem de controlar o 

mundo e, desta forma, também um aumento na habilidade de melhorar seu bem-estar 

material. Mas o ‘desenvolvimento’ oferecia mais do que mais racionalidade e satisfação 

material; também prometia maior igualdade, mais liberdade, e uma participação mais 

completa na comunidade. Como um ideal, portanto, o ‘desenvolvimento’ prometia uma 

vida mais rica, em todos os sentidos, para os povos do Terceiro Mundo.”115 

Essa é a caracterização do chamado “primeiro momento”, cuja hermenêutica maior 

é a Aliança para o Progresso – tentativa de Kennedy de impedir o alastramento da praga do 

castrismo. Entretanto, o chamado “segundo momento” guarda os mesmos pressupostos 

sociológicos e políticos, somente retirando-se a pauta social, substituída pelo mercado. Em 

                                                           

114 Aqui, claro, não está em causa a sinceridade de alguns dos integrantes do movimento, como o próprio 
Trubek, que a relata na entrevista citada, p. 322-3: “Quando começamos na década de 60, o Direito e 
Desenvolvimento não era um campo de estudos. Inicialmente foi criado por juristas que acreditavam que o 
desenvolvimento era uma causa justa. (...) Entrei no campo do Direito e Desenvolvimento pela causa: libertar 
os povos da opressão e da tirania. Havia aspectos anticomunistas no projeto de desenvolvimento da década 
de 60. Ele era alardeado como uma alternativa ao socialismo; como uma alternativa ao comunismo em uma 
época em que os Estados Unidos e a Europa Ocidental estavam preocupados com a tomada do Terceiro 
Mundo e, mais tarde, da China, pelos soviéticos. Achávamos que o risco era o autoritarismo de esquerda. 
Descobrimos que o verdadeiro risco era o autoritarismo da direita. (...) E realmente pensávamos que, se 
conseguíssemos fazer com que as faculdades de Direito da América Latina se parecessem cada vez mais com 
Yale, contribuiríamos para o desenvolvimento da região. Eram idéias que seguíamos com sinceridade. O 
Direito e Desenvolvimento era uma causa. Era uma causa, e as causas últimas eram a igualdade e a 
liberdade.” Cf. também David TRUBEK. Fico feliz ao ver resultados de idéias lançadas há 40 anos – 
Depoimento, in Getulio, n. 5, set. 2007, p. 42-5. 

115 David TRUBEK e Marc GALANTER. Acadêmicos auto-alienados: reflexões sobre a crise norte-
americana da disciplina ‘direito e desenvolvimento’, in Direito GV, n. 6, jul.-dez. 2007, p. 270.  
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termos gerais, o movimento Law and Development é caudatário da ideologia norte-

americana da modernização, em ambos os momentos em que operou com força, ainda que 

seja objeto de produção e reflexão de alguns juristas norte-americanos críticos e 

preocupados com a periferia do sistema. Os limites das teorias da modernização, 

entrelaçadas ou não à reflexão jurídica, foram expostos, entre outros aparatos críticos, pelo 

estruturalismo econômico latino-americano.  

 

I.g.ii. O “ainda indispensável direito econômico”: uma reflexão brasileira para a 

superação do subdesenvolvimento 

Existe no Brasil uma cultura jurídica que incorporou o estruturalismo econômico 

latino-americano no centro de sua reflexão. Essa tradição metabolizou a tarefa teórica e 

prática de pensar a superação do subdesenvolvimento em pautas concretas do direito. 

Penso que seja possível apontar um fio vermelho dessa tradição, remontando-a a partir de 

Fábio Konder Comparato, Eros Grau e Gilberto Bercovici.  

 

I.g.ii.1. Fábio Konder Comparato  

Fábio Konder Comparato afirma que adotou as “idéias desenvolvimentistas não por 

uma moda, mas como verdadeira iluminação”: “Eu fui para a França estudar Ciência 

Política e Direito Constitucional e acabei escolhendo Direito Comercial porque, na época, 

não havia nenhuma matéria jurídica mais ligada à questão do desenvolvimento, que era o 

que me interessava. Eu sempre fui um admirador incondicional do Celso Furtado, não 

apenas pelo que ele escreveu, mas pelo entusiasmo que pôde dar à minha geração.”116 

Avalio possível apresentar a contribuição de Comparato para a tecitura de uma 

tradição jurídica brasileira preocupada com a superação do subdesenvolvimento 

costurando sua produção teórica em direito privado, suas sugestões de reorganização 

constitucional e a postulação de “um indispensável direito econômico”, a partir da 

                                                           

116 Fábio Konder COMPARATO. Desenvolvimento econômico e solidariedade para viver a democracia, in 
Fernando Haddad (org.). Desorganizando o consenso – nove entrevistas com intelectuais à esquerda, p. 119. 
Petrópolis: Vozes/Perseu Abramo, 1998. 
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necessidade apontada pelo autor de construir a “capacidade de governar”.117 Sua reflexão 

sobre os institutos de direito privado é em larga medida preocupada em colocá-los sob o 

alcance de um controle público, que transcenda o individualismo e o formalismo jurídico 

característicos do liberalismo do século XIX; suas propostas de reorganização 

constitucional e institucional são vertidas à superação do subdesenvolvimento, postulando 

uma forte participação popular; e o direito econômico, me parece, surge nessa reflexão 

como instrumento para a organização da capacidade de governar para superar o 

subdesenvolvimento. 

Tomarei reflexões sobre dois institutos de direito privado que podem demonstrar a 

preocupação do autor em desenvolver mecanismos de controle dos poderes privados 

encarnados nessas formas jurídicas: a obrigação do segurador no contrato de seguro e a 

caracterização do fenômeno da empresa a partir do poder de fato exercido. Esses dois 

exemplos permitem compreender que o direito privado há de ser subordinado à 

“capacidade de governar”. 

Em trabalho de 1968, Comparato apontava ser de garantia a obrigação do segurador 

no contrato de seguro.118 Ser de garantia a obrigação e não de mera indenização significa 

                                                           

117 Fábio Konder COMPARATO. Planejar o desenvolvimento: a perspectiva institucional, in Para viver a 
democracia, p. 102. São Paulo: Brasiliense, 1989. “Doravante e sempre mais, em todos os países, governar 
não significa tão-só a administração do presente, isto é, a gestão dos fatos conjunturais, mas também e 
sobretudo o planejamento do futuro, pelo estabelecimento de políticas a médio e longo prazo.” Fábio Konder 
COMPARATO. Brasil, um país em busca de futuro, in Folha de São Paulo, 27 de novembro de 2005, p. A-3: 
“É sabido que o verbo governar deriva do latim ‘guberno’, correlato de ‘kuberno’ grego, e que ambos têm o 
sentido de pilotar um navio, isto é, dirigi-lo ou guiá-lo com um rumo determinado.” Nos países 
subdesenvolvidos a necessidade é maior ainda: Fábio Konder COMPARATO. Planejar o desenvolvimento: a 
perspectiva institucional, op. cit., p. 103. “Por outro lado, o estado de subdesenvolvimento impõe a todos os 
governos de países afetados pelo problema um mínimo de programação de políticas públicas a longo prazo. É 
que o subdesenvolvimento apresenta características originais, inteiramente desconhecidas até o século 
passado. Os países subdesenvolvidos não são totalmente ricos nem totalmente pobres, assim como não se 
apresentam tampouco como países homogeneamente modernos ou atrasados. Há sempre, no contexto do 
subdesenvolvimento, uma oposição ou tensão entre um pólo rico e um pólo pobre, um setor moderno e um 
setor arcaico.” 

118 Fábio Konder COMPARATO. O seguro de crédito – estudo jurídico, p. 136. São Paulo: RT, 1968. “A 
doutrina tradicional limita-se a ver na prestação securatória o pagamento da indenização estipulada na apólice 
para o caso de sinistro. Contra esta concepção, tem-se feito valer não só argumentos teóricos, como 
observações tiradas da própria realidade social. Em primeiro lugar, a doutrina tradicional não explica 
satisfatoriamente por que na hipótese de sinistro não ocorreria a falta de prestação securatória, ferindo o 
caráter bilateral do contrato. Ademais, o que se verifica na realidade dos fatos é que, ao subscrever uma 
apólice de seguro, o segurado tem em vista não apenas uma soma de dinheiro correspondente à indenização, 
mas também a garantia de supressão do risco que pesa sôbre si; em uma palavra, a segurança. Daí a 
concepção da obrigação própria do segurador como uma obrigação de garantia, ou dever de prestar segurança 
(Sicherheitsleistung), e a qualificação do contrato de seguro como um contrato de garantia. Pelo contrato de 
seguro, o segurado obtém, independentemente do sinistro, e pois da indenização, a transferência à seguradora 



 46 

estar o segurador obrigado desde o início da vigência do contrato, e não meramente no 

momento da ocorrência do sinistro.119 Essa escolha doutrinária significa que, ao estar 

obrigada a prestar garantia, a companhia seguradora deve estruturar suas reservas técnicas 

para ter a capacidade de fazer frente a todas as indenizações que os cálculos atuariais 

apontam ser prováveis. Ao estabelecer de garantia a obrigação – determinando a 

necessidade de organização das reservas técnicas – está o autor, em última análise, 

chamando o Estado para regular a atividade securitária e o contrato individual, pois é ele 

quem fiscaliza, por meio das regras emanadas pela autoridade responsável (SUSEP – 

Superintendência de Seguros Privados e BACEN – Banco Central), a confecção e 

qualidade das reservas técnicas.120 Nesse exemplo, um instituto de direito privado, cuja 

tradição é ser pensado a partir do interesse exclusivo das partes contratantes, passa a ser 

interpretado, inclusive para que os interesses individuais sejam melhor protegidos, à luz do 

interesse do sistema securitário como um todo. A “capacidade de governar” penetra na 

racionalidade das relações individuais, ampliando as possibilidades de controle político. 

Um outro exemplo é a reflexão empreendida sobre os poderes exercidos na e pela 

empresa. A macroempresa não é tomada como um dado a ser organizado apenas de acordo 

com a maximização dos lucros de seus acionistas ou controladores tecnocráticos. Deve ser 

tomada também como um problema político, pois organiza a produção e circulação da 

                                                                                                                                                                
do risco que afeta seu interesse.” Cf. ainda Fábio Konder COMPARATO. Notas retificadoras sobre seguro 
de crédito e fiança, in Fabio Konder Comparato. Direito Empresarial..., op. cit., p. 438-49. Fábio Konder 
COMPARATO. Obrigações de meios, de resultado e de garantia, in Fábio Konder Comparato. Ensaios e 
pareceres de direito empresarial, p. 521-39. Rio de Janeiro: Forense, 1978. Fábio Konder COMPARATO. 
Seguro de garantia de obrigações contratuais, in Fábio Konder Comparato. Novos ensaios e pareceres de 
direito empresarial, p. 350-69. Rio de Janeiro: Forense, 1981. 

119 Sobre a evolução de Comparato a respeito da obrigação de garantia no contrato de seguro: Paulo PIZA. 
Contrato de resseguro – tipologia, formação e direito internacional, p. 150-3. São Paulo: IBDS/EMTS, 
2002. Ainda sobre a obrigação de garantia no contrato de seguro: Ernesto TZIRULNIK, Flávio 
CAVALCANTI e Ayrton PIMENTEL. O contrato de seguro – de acordo com o novo Código Civil 
brasileiro, 2 ed., p. 30-2. São Paulo: RT, 2003. Ernesto TZIRULNIK. Regulação de sinistro, 2 ed., p. 41-58. 
São Paulo: Max Limonad, 2000. Vera Helena de Mello FRANCO. Lições de Direito Securitário – seguros 
terrestres privados, p. 56-8. São Paulo: Maltese, 1993. Em sentido ainda notadamente individualista, 
apegando-se à mera obrigação indenitária, Pedro ALVIM. O contrato de seguro, 3 ed., p. 93-136. Rio de 
Janeiro: Forense, 1999. 

120 Sobre o tema, cf. Rubén S. STIGLITZ. Controle do Estado sobre a atividade seguradora, in IBDS (org.). 
II Fórum de Direito José Sollero Filho, p. 43-51. São Paulo: Manuais Técnicos/IBDS, 2002. José Eduardo 
Martins CARDOZO. A fiscalização da empresa de seguros e previdência, in IBDS (org.). II Fórum de 
Direito José Sollero Filho, op. cit., p. 53-74. Amadeu Carvalhaes RIBEIRO. Regulação da atividade 
seguradora privada, Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro), p. 108-97. São Paulo, FDUSP, 
2003.  
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riqueza, tornando-se um dos principais atores das relações sociais.121 Assim, afastar as 

compreensões mais formalistas sobre quem comanda a empresa e como ela comanda as 

relações que estabelece passa a ser uma forma de aumentar o conhecimento dos vetores 

que, de fato, manipulam a vontade desse ator social, permitindo um controle público que 

seja minimamente mais apurado.122 

Esses dois breves exemplos – a opção pela obrigação de garantia em contraposição 

à exclusiva obrigação indenitária e a apresentação da empresa como um ator que faz 

política e deve ter seu controle submetido à análise dos fenômenos reais e não meramente 

formalista – apontam que os institutos considerados tipicamente de direito privado devem 

ser vistos como objeto da “capacidade de governar”. 

                                                           

121 Fábio Konder COMPARATO. A reforma da empresa, in Fabio Konder Comparato. Direito Empresarial..., 
op. cit., p. 3: “Se se quiser indicar uma instituição social que, pela sua influência, dinamismo e poder de 
transformação, sirva de elemento explicativo e definidor da civilização contemporânea, a escolha é 
indubitável: essa instituição é a empresa. (...) É das empresas que provém a grande maioria dos bens e 
serviços consumidos pelo povo, e é delas que o Estado retira a parcela maior de suas receitas fiscais. É em 
torno da empresa, ademais, que gravitam vários agentes econômicos não-assalariados, como os investidores 
de capital, os fornecedores, os prestadores de serviços.” Fábio Konder COMPARATO. Aspectos jurídicos da 
macroempresa, p. 4. São Paulo: RT, 1970: “Na verdade, a evolução da economia capitalista nos últimos 40 
anos, e notadamente a partir da segunda guerra mundial, tem sido comandada pelo fenômeno da 
concentração empresarial.” Sobre a história das grandes empresas: Fábio Konder COMPARATO. Na proto-
história das empresas multinacionais: o Banco Medici de Florença, in Fabio Konder Comparato. Direito 
Empresarial..., op. cit., p. 261-9.  

122 Uma análise sobre as formas de controle das sociedades empresariais privilegiando o fato do poder, mais 
do que arranjos meramente formais: Fábio Konder COMPARATO. O Poder de controle na sociedade 
anônima, 2 ed., p. 22-3. São Paulo: RT, 1977: “Podemos agora estabelecer a distinção dos três níveis nos 
quais se estabelece a estrutura de poder na sociedade anônima: o da participação no capital ou investimento 
acionário; o da direção; e o do controle. O controle pode provir da participação no capital, mas não se 
confunde com ela (...). Por outro lado, se os diretores de uma companhia não precisam ser acionistas, é 
escusado dizer que o controlador nem sempre assume as funções diretivas.” Uma análise sobre o controle de 
sociedades empresariais subordinadas por sociedades que as virotizam, controlando sua vida empresarial por 
meio de contratos: Fábio Konder COMPARATO. Grupo societário fundado em controle contratual e abuso 
do poder controlador, in Fabio Konder Comparato. Direito Empresarial..., op. cit., p. 270-91. A respeito de 
formas de controle não enquadráveis em esquemas clássicos, mas que são um fenômeno existente em 
economias de industrialização atrasada, organizada pelo Estado: Fábio Konder COMPARATO. Monopólio 
público das operações de resseguro, in Direito Público – Estudos e pareceres, p. 164-5. São Paulo: Saraiva, 
1996: “O Instituto de Resseguros do Brasil é um órgão estatal sui generis. (...) O IRB acha-se submetido ao 
controle da União Federal, que detém o poder decisório sobre sua estrutura funcional, a orientação 
empresarial e a própria existência da entidade. Em segundo lugar, o IRB é dotado de uma estrutura sui 
generis. Ele não é empresa pública, no sentido do disposto no art. 5º., II, do Decreto-Lei n. 200, de 1967, 
porque seu capital não pertence integralmente à União. Ele tampouco é uma sociedade de economia mista, 
pela boa razão de que lhe faltam os requisitos essenciais para ser tido como uma sociedade tout court. Os 
detentores do capital não são sócios: não têm poderes para deliberar, em conjunto, sobre a existência e o 
funcionamento da entidade; não decidem sobre o montante de seu capital, a designação de seus 
administradores, ou a partilha do lucro do exercício.” Uma sistematização de suas reflexões sobre o poder: 
Fábio Konder COMPARATO. Educação, Estado e poder, p. 11-43. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
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Essa “capacidade de governar” deve ser o instrumento de um projeto nacional de 

desenvolvimento, que subordine, além dos institutos de direito privado, as estruturas 

constitucionais e institucionais. Para isso, a Constituição e os demais arranjos institucionais 

deverão incorporar a dinâmica dos conflitos sociais dentro de si, buscando sua legitimidade 

no processo de resolução dos conflitos, superando o subdesenvolvimento: “(...) todo 

sistema constitucional, para ter efetividade sociológica e não apenas vigência jurídica, não 

pode ser estático e meramente declaratório, como imaginavam os primeiros teóricos do 

constitucionalismo; ele deve, antes, adaptar-se permanentemente às mutações sociais. Sem 

dúvida, a ordem constitucional de um povo é estabelecida para durar e sobrepairar aos 

entrechoques políticos e econômicos. Mas isso não significa que uma Constituição de um 

país subdesenvolvido, no limiar do século XXI, possa visar à perenidade. (...) se está diante 

de uma Constituição cujo objetivo último é criar as condições institucionais para a 

transformação da sociedade. (...) A futura Constituição brasileira, para ter um mínimo de 

legitimidade a sustentá-la, deve assentar-se na realidade brasileira, construída ao longo da 

história, e dar satisfação à grande exigência nacional: o desenvolvimento sócio-econômico 

do país. (...) O ponto de partida é a idéia de que o subdesenvolvimento representa uma 

situação de desequilíbrio constante e dinâmico entre as classes, setores e regiões do país, 

de modo a reproduzir múltiplas e crescentes desigualdades. O desenvolvimento aparece, 

assim, como o processo de eliminação desses desequilíbrios, pela combinação da 

capacidade de crescimento econômico com a instauração da igualdade básica de condições 

de vida. Não se trata, pois, de uma noção exclusivamente econômica, ligada ao aumento da 

renda nacional, ou à simples modernização tecnológica.”123 

A “capacidade de governar” que deve orientar as estruturas constitucionais e 

institucionais para a superação do subdesenvolvimento tem sido solapada pelas práticas 

neoliberais, que atropelaram o processo de democratização que havia finalmente colocado 

o país nos trilhos, após os descaminhos de 1964: “Na nossa história recente, vivemos dois 

momentos importantes, durante os quais se afirmou a consciência de um objetivo comum a 

                                                           

123 Fábio Konder COMPARATO. Muda Brasil – uma Constituição para o desenvolvimento democrático, 4 
ed., p. 13-6. São Paulo: Brasiliense, 1987. Cf. p. 55: “Já foi explicado que o anteprojeto funda-se na 
convicção de que o subdesenvolvimento, longe de se confundir com uma situação qualquer de atraso 
econômico, representa um estado permanente de desequilíbrio social, caracterizado pela desigualdade 
crescente de condições de vida, entre classes, setores econômicos e regiões. O país subdesenvolvido, não 
obstante o eventual crescimento econômico global e o progresso técnico, acaba sempre reproduzindo, no 
interior de suas fronteiras, a mesma situação da dominação e exploração, característica da vida 
internacional.”   
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ser alcançado. Nos anos que transcorreram do término da Segunda Guerra Mundial até 

meados da década de 60, graças à atuação de notáveis brasileiros, a começar por Celso 

Furtado, propusemo-nos a desencadear um amplo processo de desenvolvimento nacional 

que lograsse a médio prazo estimular o desenvolvimento econômico e reduzir a fabulosa 

desigualdade na distribuição da renda. Os adversários desse projeto eram todos aqueles, no 

país ou no exterior, que viviam da exploração do nosso atraso político, econômico ou 

social. O processo foi bruscamente interrompido pelo golpe militar de 1964, que engajou o 

nosso país, com armas e bagagens, na Guerra Fria. Contra os abusos e crimes do novo 

regime político não tardou, felizmente, a se formar a consciência de que o objetivo 

nacional imediato consistia na instauração de um Estado democrático de Direito. Sucedeu, 

porém, que, liquidado o regime militar, sucumbimos, desde logo, ao assalto da 

globalização capitalista e perdemos de vista toda idéia de projeto nacional.”124 

Para ultrapassar o bloqueio à “capacidade de governar” a fim de superar o 

subdesenvolvimento, pode-se afirmar que o direito econômico – impulsionado por 

instituições aquecidas pela participação, se levarmos em conta a leitura combinada dos 

textos aqui coletados – é “indispensável”.125  

Nas palavras de um comentador, “para Comparato, o direito econômico visa atingir 

as estruturas do sistema econômico, buscando seu aperfeiçoamento ou sua transformação. 

                                                           

124  Fábio Konder COMPARATO. Brasil, um país em busca de futuro, op. cit., idem. O autor não deixa de 
exercer a crítica colada à busca pelas frestas da esperança: Fábio Konder COMPARATO. Vôo cego sem 
instrumentos, in Folha de São Paulo, 7 de fevereiro de 1997, p. A-3. “(...) o Brasil tem grandes trunfos para 
reverter o jogo. Dentre eles, como tem mostrado Celso Furtado nos últimos tempos, é de assinalar o valioso 
capital econômico e social que representa a imensidão de terras não cultivadas.”  

125 Fábio Konder COMPARATO. O indispensável direito econômico, in Fábio Konder Comparato. Ensaios e 
pareceres de direito empresarial, op. cit., p. 453-72. Cf. p. 471-2: “Até agora a doutrina jurídica tem-se 
preocupado quase que exclusivamente com o direito formal, suscitando querelas especiosas e insolúveis a 
respeito da autonomia dos diferentes ramos do Direito. Não seria tempo de admitir modestamente o que 
outras ciências sociais já admitiram desde a primeira hora: que ao lado de uma análise de conceitos e 
categorias, existe um estudo de técnicas? Que ao lado de um direito formal deve haver lugar para um direito 
aplicado? O direito econômico aparece assim como um dos ramos desse direito aplicado, que supõe 
evidentemente um conhecimento prévio de categorias formais que se situam tradicionalmente na teoria geral 
do direito privado ou na teoria geral do direito público. E a sua unidade, se se preferir, nos é dada pela sua 
finalidade: traduzir normativamente os instrumentos da política econômica do Estado. (...) A utilidade do 
direito econômico concebido nesses termos é inegável. (...) Sob o aspecto teleológico, o surgimento do 
direito econômico representa um estímulo constante ao aperfeiçoamento das instituições jurídicas em função 
de seus objetivos concretos. A compreensão do Direito como técnica incita à crítica e à renovação incessante 
do direito positivo.” Neste trabalho, os objetivos concretos que servirão de “estímulo constante ao 
aperfeiçoamento das instituições jurídicas” são, como já se frisou, o confronto com as condições periférica e 
subalterna, no seu momento (parcial, mas importante) de construção de um sistema nacional de inovação 
distributivo e de instalação de uma democracia participativa quente. 
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E, no caso de países como o Brasil, a tarefa do direito econômico é transformar as 

estruturas econômicas e sociais, com o objetivo de superar o subdesenvolvimento.”126 

 

I.g.ii.2. Eros Grau 

A aproximação à contribuição de Eros Grau para a linha que assimila o 

estruturalismo econômico latino-americano em nossa cultura jurídica será realizada a partir 

dos seguintes pressupostos: (i) partindo do marxismo, o autor divisa que, no modo 

capitalista de produção, o direito cumpre a função de conservar o sistema, repondo a 

correlação de forças que deu origem ao corpo normativo127; (ii) o direito assume uma 

específica forma, que o torna mais apto a cumprir sua função de conservação: a forma do 

“direito moderno”128; (iii) entretanto, ainda que cumprindo essa função, o direito não é um 

espaço isento de conflitos,  ao contrário, passa a ser arena de disputas, em diversos níveis 

de sua operação129; (iv) um dos eixos dessa disputa é a interpretação, espaço aberto aos 

princípios130; (v) o direito econômico e suas formas de organização da atuação estatal em 

relação à economia é uma das arenas do conflito131 ; (vi) a superação do 

subdesenvolvimento é um dos jogos realizados nessa arena132.  

Para o autor, uma forma percuciente de se aproximar do fenômeno do direito é a 

pergunta sobre suas funções. Se “ensina von Jhering que a finalidade é o criador de todo o 

direito e não existe norma ou instituto jurídico que não deva sua origem a um 

                                                           

126 Gilberto BERCOVICI. O ainda indispensável direito econômico, p. 15. São Paulo: texto inédito, versão 
encaminhada pelo autor em 23 de julho de 2007. 

127 Eros Roberto GRAU. Direito, conceitos e normas jurídicas, p. 14-5, p. 20. São Paulo: RT, 1988.  

128 Eros Roberto GRAU. O direito posto e o direito pressuposto, 5 ed., p. 99-105. São Paulo: Malheiros, 
2003. Eros Roberto GRAU. La doppia destrutturazione del diritto – Una teoria brasiliana 
sull’interpretazione, p. 16-20. Milão: Unicopli, 1996.  

129  Eros Roberto GRAU. O direito posto e o direito pressuposto, op.cit., p. 44. 

130 Eros Roberto GRAU. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, p. 45. São Paulo: 
Malheiros, 2002.   

131 Eros Roberto GRAU. O direito posto e o direito pressuposto, op. cit., p. 27.  

132  Eros Roberto GRAU. A ordem econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e crítica), op. cit., p. 
200-4.  
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finalidade”133, este aparato metodológico pode ser estendido para todo o corpo normativo, 

quando chegaremos à conclusão de que o “(...) direito positivo, posto pelo Estado –, seja 

quando enquanto visualizado como direito formal, seja quando tomado como direito 

moderno, está em que seu fim é a conservação dos meios, ainda que tantas vezes isso se 

tenha pretendido ocultar sob a afirmação de que ele estaria voltado a assegurar a ordem e a 

paz. Nesse sentido, o Estado põe um direito definidor das regras de um jogo cujo fim ou 

cujos fins são externos a ele, porque definidos pelo indivíduo, que se vale de suas formas 

para realizar seus fins. (...) Inexiste, nos quadros do modelo de direito formal/direito 

moderno, qualquer outro fim senão o de conservar os meios.”134 

A forma que essas regras de conservação do jogo estabelecidas pelos mais fortes, 

detentores do capital, toma é uma forma específica. É o chamado “direito moderno”, 

dotado de características típicas, dentre as quais a universalidade abstrata e a possibilidade 

de dotar o agente econômico de capacidade de previsão. Para operar essas duas 

características típicas, a política capitalista transfigura-se em atividade recoberta com a 

aparência de técnica: “Direito moderno, aqui, conota o direito (positivo) produzido pelo 

chamado Estado moderno, datado da Revolução Francesa. Objeto a partir e em torno do 

qual os juristas desenvolveram uma atividade técnica – e não política (...) –, esse modelo 

de direito é o modelo de direito do modo de produção capitalista. (...) Modelo de direito do 

                                                           

133 Eros Roberto GRAU. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, op. cit., p. 35: “A 
pesquisa dos fins da norma, desenrolada no contexto funcional, torna-se mais objetiva; a metodologia 
teleológica repousa em terreno firme.” Eros Roberto GRAU. A ordem econômica na Constituição de 1988 
(Interpretação e crítica), op. cit., p. 151. 

134 Eros Roberto GRAU. O direito posto e o direito pressuposto, op. cit., 104, 28-30. Daí a afirmação em 
Eros Roberto GRAU. Direito, conceitos e normas jurídicas, op. cit., p. 20: “(...) na sociedade capitalista, o 
profissional do Direito, ao atuar no seu ofício, qualquer que seja o setor dele no qual desenvolva sua 
atividade – na advocacia, na Magistratura, no Ministério Público, como jurista, no magistério – estará sempre 
provendo a defesa de interesses bem determinados, interesses que convergem para o objetivo de preservação 
do jogo (...).” Cf. p. 14-5: “O que pretendo ora introduzir é a assertiva de que se poderia perfeitamente 
conceber um ‘jogo da velha’ desenvolvido sobre regras tais – excepcionais em relação às que determinam o 
seu normal processamento – que conduzisse sempre à vitória daquele que dá partida ao jogo. Bastaria, para 
tanto, que uma das ‘regras’ vedasse ao adversário a prática da jogada contrária adequada, a ser contraposta ao 
lance destinado a vencer. Aí teríamos, sempre, assegurada ao jogador mais forte – o que pratica o primeiro 
lance, no ‘jogo da velha’ – a vitória. (...) O mais forte, nesse jogo, é o detentor do capital. Divisa-o o conjunto 
dos trabalhadores como uma luta. Como o conflito é organizado pelo capital, contudo, desenvolve-se como 
luta apenas na concepção idealística de um dos adversários. (...) O que aquele primeiro grupo visualiza como 
luta não passa de um jogo, desenvolvido segundo regras muito especiais, que necessariamente conduz: a) à 
vitória do detentor do capital; b) à preservação dos vencidos, preservação indispensável na medida em que 
possibilita a continuidade do jogo e o renovar-se da relação de parasitismo: os vencidos hão de ser 
conservados como objeto de exploração; c) ao renovar-se contínuo do conflito, organizado como jogo, 
indispensável à preservação da relação de parasitismo. (...) São extremamente peculiares, como observei, as 
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modo de produção capitalista, sua primeira peculiaridade é a universalidade abstrata. Os 

seres concretos que dão sustentação a suas funções estão distribuídos em duas categorias 

uniformes: as pessoas e as coisas. Se, de uma parte, no capitalismo tardio já se 

desuniformizam as coisas (bens de produção, bens de consumo), a uniformidade 

(universalidade abstrata) das pessoas – sujeitos de direito – é mantida, na instância do 

direito, como pressuposto necessário do modo de produção capitalista. A igualdade 

(perante a lei) e a universalidade das formas jurídicas, arrematadas na sujeição de todos 

ao domínio da lei (legalidade), é fundamental à estruturação desse modo de produção. A 

universalidade do direito, assim, reflete, ainda que de modo distorcido, a universalidade da 

troca mercantil, característica desse mesmo modo de produção. A igualdade de todos 

(perante a lei), de outra parte, oculta a superposição, na base econômica, das relações entre 

pessoa e coisa. A legalidade, por outro lado, enquanto garantidora das liberdades do 

indivíduo – liberdades formais –, prospera não apenas no sentido de prover a sua defesa 

contra o arbítrio do Estado, mas instrumenta também a defesa de cada indivíduo titular de 

propriedade contra a ação dos não-proprietários. Sobre tais pressupostos é erigida a noção 

de Estado de Direito, ao qual incumbe tutelar as instituições básicas do que von Ihering 

chama de comércio jurídico, especialmente o contrato e a propriedade. A segunda 

peculiaridade do direito moderno está em que expressa a forma de domínio racional que – 

provendo possibilidade de previsão e calculabilidade – corresponde à racionalidade do 

mercado. O desenvolvimento capitalista as reclama (...).”135 

                                                                                                                                                                
regras que organizam esse jogo. Tais regras consubstanciam o que na sociedade capitalista denominamos de 
Direito.” 

135135 Eros Roberto GRAU. O direito posto e o direito pressuposto, op. cit.,101-2. Sobre as relações entre o 
direito moderno e o capitalismo também de uma perspectiva marxista, Juan Ramón CAPELLA. Fruta 
prohibida – Una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del estado, p. 95-157. Madri: 
Editorial Trotta, 1997. Sobre a visão desse autor a respeito das normas jurídicas: Juan Ramón CAPELLA. 
Elementos de análisis jurídico, p. 79-104. Madri: Editorial Trotta, 1999. Sobre a involução dos direitos 
democráticos na atual quadro do capitalismo: Juan Ramón CAPELLA. Os cidadãos servos, trad. Lédio 
Andrade e Têmis Soares, p. 110-1. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. Articulando a análise do 
direito capitalista ao ensino do direito: Juan Ramón CAPELLA. El aprendizaje del aprendizaje – Fruta 
prohibida. Una introducción al estudio del derecho, p. 13-24. Madri: Editorial Trotta, 1995. Também na 
chave marxista, sobre a produção do direito: Óscar CORREAS. Introducción a la sociología jurídica, p. 71-
90. México: Fontanamara, 1994. Sobre o direito da modernidade e sua opacidade: Carlos Maria CÁRCOVA. 
La opacidad del derecho, p. 38-46. Madri: Trotta, 1998. Manuel ATIENZA & Juan Ruiz MANERO. 
Marxismo y filosofia del derecho, 2 ed., p. 49-51. México: Fontanamara, 1998. Para a análise do direito na 
perspectiva marxista, sobre a universalidade abstrata, entre nós: Alaôr CAFFÉ ALVES. Estado e ideologia – 
aparência e realidade, p. 301-45. São Paulo: Brasiliense, 1986. Alaôr CAFFÉ ALVES. Linguagem, sentido e 
realidade da norma jurídica – dialética da norma jurídica, Tese (Livre-docência em Filosofia e Teoria Geral 
do Direito), p. 14-5. São Paulo, FDUSP, 1996. Alaôr CAFFÉ ALVES. A função ideológica do direito, in 
D.A. João Mendes Jr. (org.). Fronteiras do Direito contemporâneo, p. 19-39. São Paulo: D.A. João Mendes 
Jr./Imprensa Oficial do Estado, 2002. Alysson Leandro MASCARO. Introdução à filosofia do direito – dos 
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Entretanto, ainda que os detentores do capital tenham tido a capacidade de 

estabelecer regras do jogo cuja função é conservar o próprio jogo, a história não está 

parada. As forças sociais continuam em movimento, e o direito é um espaço onde esse 

movimento reverbera: “(...) o direito positivo (direito posto) (...) é a tradução da correlação 

das forças produtivas existentes. O direito acolhe as contradições das relações sociais, 

reproduzindo-as, de sorte que, nele, os paradoxos não configuram anomalias, porém 

elementos essenciais do seu discurso.”136  

Esse conflito estende-se por toda a existência do direito, porque, em verdade, o 

direito surge imerso na sociedade conflituosa.137 Um dos eixos desse conflito é a 

interpretação, momento culminante de aplicação do direito.138 Essa interpretação por um 

intérprete jamais neutro (“[...] ainda que os princípios o vinculem, a neutralidade política 

do intérprete só existe nos livros. Na práxis do direito, ela se dissolve, sempre. Lembre-se 

que todas as decisões jurídicas, porque jurídicas, são políticas.”139), haverá de estar aberta 

                                                                                                                                                                
modernos aos contemporâneos, p. 116-31. São Paulo: Atlas, 2002. Para uma discussão fundadora do campo 
direito e marxismo: E. B. PACHUKANIS. Teoria geral do direito e marxismo, trad. Silvio Chagas, p. 68-88. 
São Paulo: Acadêmica, 1988. Sobre Pachukanis e a forma da mercadoria, fio vermelho, esta, de toda a 
referência bilbiográfia aqui elencada, Márcio Bilharino NAVES. Marxismo e direito – um estudo sobre 
Pachukanis, p. 79-85. São Paulo: Boitempo, 2000.  

136 Eros Roberto GRAU. O direito posto e o direito pressuposto, op. cit., p. 44. Cf. p. 86: “(...) o direito é um 
produto cultural, uma invenção do homem, sendo as realidades sociais o elemento desde o qual se processa 
sua invenção. (...) Vale dizer: a sociedade inventa sua cultura e, a partir dela, sob pressão das forças sociais, o 
legislador cria o direito positivo, que resultará legítimo ou ilegítimo.” 

137 Eros Roberto GRAU. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, op. cit., p. 65. “Ora, 
desde o momento da elaboração do texto até o instante de sua aplicação, a norma é determinada histórica e 
socialmente. Logo, quando o jurista cogita dos elementos e situações do mundo da vida sobre as quais recai 
determinada norma, não se refere a um tema metajurídico. A norma é composta pela história, pela cultura e 
pelas demais características da sociedade no âmbito da qual se aplica.” Sobre direito pressuposto: Eros 
Roberto GRAU. O direito posto e o direito pressuposto, op. cit., p. 77. Cf. a menção a Betti, p. 79-80; 
Gramsci, p. 80 e Sartre, p. 81. Sobre o direito posto, cf. p. 151. 

138 Eros Roberto GRAU. Licitação e contrato administrativo (estudos sobre a interpretação da Lei), p. 6. São 
Paulo: Malheiros, 1995. “A interpretação, pois, é meio de expressão dos conteúdos normativos das 
disposições, meio através do qual pesquisamos as normas contidas nas disposições. Do que diremos ser, a 
interpretação, uma atividade que se presta a transformar disposições (textos, enunciados) em normas. As 
normas, portanto, resultam da interpretação; e o ordenamento, no seu valor histórico-concreto, é um conjunto 
de interpretações; isto é, o conjunto de normas; o conjunto das disposições (textos, enunciados) é apenas 
ordenamento em potência, um conjunto de possibilidades de interpretação, um conjunto de normas 
potenciais.” Eros Roberto GRAU. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, op. cit., p. 
11. 

139 Eros Roberto GRAU. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, op. cit., p. 45. 
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aos princípios – já assumidos, então, como normas140 –, para que se configure uma política 

de interpretação a mais aberta possível ao direito pressuposto na sociedade.  

Sendo o direito uma arena conflituosa – mas não isenta de vetores que a orientam 

com muito mais força em um determinado sentido, conservador, plenamente identificável, 

como se viu acima –, as próprias formas jurídicas de que se revestem as formas de atuação 

estatal na e sobre a economia também são objeto de conflito.141 

Esse conflito será travado pela utilização das formas de atuação do Estado na e 

sobre a economia em um ou outro sentido em relação às classes e à hierarquia centro-

periferia. Por isso, o corpo de disposições poderá ser interpretado a favor dos que detém o 

capital ou não, e a favor dos países centrais ou periféricos. No caso da nossa Constituição, 

o desenvolvimento – a superação do subdesenvolvimento – foi erigido à condição de 

princípio: 

“Outro dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é o 

de garantir o desenvolvimento nacional (art. 3º, II). (...) Não me deterei, neste 

passo, em digressões cuja obviedade, inquestionada, pode ser sumariada na 

distinção entre o qualitativo – o desenvolvimento – e o quantitativo – o 

                                                           

140 Ibid, p. 39. “Os princípios, todos eles – os explícitos e os implícitos –, constituem norma jurídica. (...) 
Norma jurídica é gênero que alberga, como espécies, regras e princípios – entre estes últimos incluídos tanto 
os princípios explícitos quanto os princípios gerais de direito.”  

141 Eros Roberto GRAU. Planejamento econômico e regra jurídica, p. 23-4. São Paulo: RT, 1977. Eros 
Roberto GRAU. A ordem econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e crítica), op. cit., p. 83-4; p. 
131-5: “Afirmada a adequação do uso do vocábulo intervenção, para referir atuação estatal no campo da 
atividade econômica em sentido estrito (‘domínio econômico’), reafirmo a classificação de que tenho me 
valido, que distingue três modalidades de intervenção: intervenção por absorção ou participação (a), 
intervenção por direção (b) e intervenção por indução (c).” Eros Roberto GRAU. O direito posto e o direito 
pressuposto, op. cit., p. 27. “1. atuação na economia: 1.1 atuação por absorção, quando o Estado assume, em 
regime de monopólio, o controle dos meios de produção e/ou troca de determinado setor; 1.2 atuação por 
participação, quando o Estado assume parcialmente (em regime de concorrência com agentes do setor 
privado) ou participa do capital de agente que detém o controle patrimonial de meios de produção e/ou troca; 
2. atuação sobre a economia: 2.1 atuação por direção, que ocorre quando o Estado exerce pressão sobre a 
economia, estabelecendo normas de comportamento compulsório para os agentes econômicos; 2.2 atuação 
por indução, que ocorre quando o Estado dinamiza instrumentos de intervenção em consonância e na 
conformidade das leis que regem o funcionamento dos mercados. (...). A classificação que proponho tem a 
virtude de apresentar, com nitidez, o peculiar e distinto caráter jurídico de cada uma das técnicas 
consideradas. Visualiza-se inicialmente a atuação do Estado como agente econômico (atuação na economia) 
e como regulador do processo econômico (atuação sobre a economia). Após, a atuação estatal mediante a 
imposição de comandos imperativos, cogentes, a serem suportados pelos agentes econômicos (atuação por 
direção) e, de outra parte, mediante a utilização de mecanismos do direito premial.” Cf. ainda p. 125-6. Sobre 
a noção de planejamento: Eros Roberto GRAU. A ordem econômica na Constituição de 1988 (Interpretação 
e crítica), op. cit., p. 135-6 e p. 308-11.  Para uma aproximação liberal do tema do planejamento: Marcos 
SOUTO. Aspectos jurídicos do planejamento econômico, p. 177-81. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997. 
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crescimento econômico. Importa incisivamente considerar que, como anotei em 

outra oportunidade, ‘a idéia de desenvolvimento supõe dinâmicas mutações e 

importa que esteja a realizar, na sociedade por ela abrangida, um processo de 

mobilidade social contínuo e intermitente. O processo de desenvolvimento deve 

levar a um salto, de uma estrutura social para outra, acompanhado da elevação do 

nível econômico e do nível cultural-intelectual comunitário. Daí porque, 

importando a consumação de mudanças de ordem não apenas quantitativa, mas 

também qualitativa, não pode o desenvolvimento ser confundido com a idéia de 

crescimento.’ (...) Garantir o desenvolvimento nacional é, tal qual construir uma 

sociedade livre, justa e solidária, realizar políticas públicas cuja reivindicação, pela 

sociedade, encontra fundamentação neste art. 3º, II.”142 

A concreção de tal princípio – objeto, sempre, de conflito – advirá com a realização 

de políticas públicas. “O direito do modo de produção capitalista é um universo no qual se 

movimentam sujeitos jurídicos dotados de igualdade (perante a lei), na prática da liberdade 

de contratar. A norma jurídica que compõe esse direito, por isso mesmo, é abstrata e geral. 

Esse mesmo direito, assim, em um primeiro momento, viabiliza a fluência das relações de 

mercado. Em um segundo momento, contudo, marcado pelo advento do fenômeno das 

crises nos processos de mercado, o Estado, assumindo a função de administrá-las, lança 

mão do direito como instrumento voltado à sua preservação. A atuação do Estado, neste 

sentido, é empreendida sob múltiplas modalidades e facetas. Neste momento é que se 

presta, precisamente, a implementar políticas públicas.”143 Todavia, se “garantir o 

desenvolvimento nacional é, tal qual construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

realizar políticas públicas”, estaremos aqui diante de uma possibilidade para o direito que 

supere o primeiro momento (“viabilizar a fluência das relações de mercado”) e o segundo 

(“preservação do Estado perante as crise no mercado”). É o momento no qual as políticas 

públicas serão objeto de um conflito de reescrita da economia política até então vigorante. 

É um momento no qual o direito econômico transforma-se em um direito a superação do 

subdesenvolvimento. 

 

                                                                                                                                                                
Discutindo os planos econômicos em comparação com a lei do plano e o planejamento, Ademir BUITONI. O 
direito na balança da estabilização econômica (do Cruzado ao Real), p. 66-8. São Paulo: Ltr, 1997.  

142 Eros Roberto GRAU. A ordem econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e crítica), op. cit., p. 
200-1. Cf. também p. 178. 
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I.g.ii.3. Gilberto Bercovici 

Gilberto Bercovici afirma, como vimos, que as forças estruturantes do estado 

exceção permanente estão operando com grande força para o bloqueio do poder 

constituinte e, sua realização material mais recente e – provavelmente – ampla, a fruição 

dos direitos econômicos e sociais da democracia de massas. A saída para o bloqueio do 

estado de exceção é o fortalecimento do poder constituinte, ainda mais em condições de 

subdesenvolvimento.  

Uma das armas nesse combate é a arena constitucional, lexicamente favorável ao 

desenvolvimento e à democracia (aliás justamente por isso, tão odiada pelos defensores da 

concentração de renda, poder e conhecimento de sempre, na “batalha pela Constituição 

econômica”144): “A Constituição de 1988 tem expressamente uma Constituição Econômica 

voltada para a transformação das estruturas sociais (...).”145 Sendo uma “Constituição 

Dirigente, um programa de ação para a alteração da sociedade”146, seu art. 3º é a verdadeira 

“cláusula transformadora”, “que explicita o contraste entre a realidade social injusta e a 

necessidade de eliminá-la. (...) impede que a Constituição considere realizado o que ainda 

está por realizar, implicando a obrigação do Estado em promover a transformação da 

estrutura econômico-social. (...) objetiva a superação do subdesenvolvimento.”147 

A superação do subdesenvolvimento foi encarnada na Constituição brasileira a 

partir de um longo e árduo debate e disputas políticas férreas, cujo resultado, entretanto, foi 

o desenho de um “Estado Promotor do Desenvolvimento”148, de um “programa de 

                                                                                                                                                                

143 Eros Roberto GRAU. O direito posto e o direito pressuposto, op. cit., p. 124.  

144 Gilberto BERCOVICI. Constituição econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da Constituição 
de 1988, op. cit., p. 37-43. 

145 Ibid, p. 30. 

146 Ibid, p. 35.  

147 Ibid, p. 36-7.  

148 Ibid, p. 45-68. 
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superação das desigualdades regionais”149, da refuncionalização da propriedade, 

subordinada à função social150, a serem catalisados pelos instrumentos do planejamento151. 

Nessa perspectiva, o direito econômico é “ainda indispensável”, porque “para 

repensar as bases e estrutura do Estado brasileiro não se pode deixar de levar em 

consideração a questão central da atualidade: a prevalência das instituições democráticas 

sobre o mercado e a independência política do Estado em relação ao poder econômico 

privado, ou seja, a necessidade de o Estado ser dotado de uma sólida base de poder 

econômico próprio. O fundamento dessa visão, consubstanciada no texto constitucional 

vigente, é o de que não pode existir um Estado democrático forte sem que sua força 

também seja ampliada do ponto de vista econômico, para que ele possa enfrentar os 

detentores do poder econômico privado. Afinal, seguindo a síntese de Hermann Heller, a 

partir do fim da Idade Média, o poder político lutou para ganhar autonomia em relação ao 

poder religioso. Esta luta, desde o início do século XX, vem se travando contra o poder 

econômico privado. Diante de tamanhas tarefas e desafios, é ainda indispensável o direito 

econômico.”152 

 

I.g.ii.4. Uma tradição vocacionada a pensar a superação do subdesenvolvimento 

A sumária apresentação das reflexões de Fábio Konder Comparato, Eros Grau e 

Gilberto Bercovici me permite afirmar que estamos diante de uma tradição que incorporou 

o estruturalismo econômico latino-americano dentro de nossa cultura jurídica. Como toda 

tradição, não é uniforme e apresenta variedade de preocupações e de aproximações dos 

problemas, mas articula uma questão comum, com um repertório razoavelmente 

compartilhado, tácitos e explícitos, de respostas e apostas. 

É nessa tradição que o problema do presente trabalho será pensado: como a 

regulação brasileira dos recursos genéticos deve ser organizada e interpretada para que o 

                                                           

149 Ibid, p. 87-116. Gilberto BERCOVICI. Desigualdades regionais, Estado e Constituição, op. cit., p. 271-
315.  

150 Gilberto BERCOVICI. Constituição econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da Constituição 
de 1988, op. cit., p. 117-69.  

151 Ibid, p. 69-86.  

152  Gilberto BERCOVICI. O ainda indispensável direito econômico, op. cit., p. 17-8. 
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subdesenvolvimento possa ser superado, ou, nos termos que tenho avençado, possamos 

confrontar, na particularidade de arranjos jurídicos específicos, as condições periférica e 

subalterna, apontando para a construção de um sistema nacional de inovação distributivo e 

de uma democracia participativa quente? 

Essa tradição me permite rediscutir a economia política encarnada na forma 

jurídica. O próximo tópico destina-se a justificar a escolha dos autores referenciais para a 

economia política que me orienta.  

 

I.h. Os desafios furtadiano e gramsciano: “Por que ler os clássicos?” 

Por que mapear a regulação brasileira sobre os recursos genéticos tendo como 

horizonte crítico o pensamento de Celso Furtado e Antonio Gramsci? Para responder a essa 

pergunta, tomo como premissa que se tratam de clássicos que o século XX legou ao século 

XXI e aos séculos que ainda assistirem a existência das condições periférica e subalterna. 

Como se verá adiante, tomo a obra de Furtado, principalmente, a partir dos quatro últimos 

livros – da década de 1990 – e de estratégicos trabalhos voltados à teorização do 

subdesenvolvimento; de Gramsci, tomo, principalmente, os Cadernos do Cárcere. Os 

autores, neste tópico, são considerados clássicos. 

Furtado e Gramsci devem ser lidos por algumas razões elencadas por Italo Calvino 

ao lançar a pergunta acima. Das diversas respostas que Calvino apresenta, selecionei 

algumas que penso serem úteis à minha escolha. 

A tese 6 enuncia que “Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo 

que tinha para dizer.”153 Avalio, como afirmei, que as reflexões de Furtado e de Gramsci, 

enquanto persistirem as condições periférica e subalterna, terão algo a dizer. 

A tese 7 afirma que “Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo 

consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram 

na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na linguagem ou nos 

costumes).”154 Furtado e Gramsci serão tomados, entre outras razões, porque 

                                                           

153 Italo CALVINO. Por que ler os clássicos?, op. cit., p. 11. 

154 Ibid. 
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transformaram-se em referência para uma enorme massa de pesquisadores e pensadores e 

para políticas concretas. 

A tese 8 é um antídoto à tese 7: “Um clássico é uma obra que provoca 

incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente os repele 

para longe.”155 Furtado e Gramsci não precisam ser conhecidos e raciocinados pelas 

marcas que cravaram na cultura anterior, mas pelo que têm a dizer sobre o atual momento, 

independentemente do que foi falado sobre o que disseram. 

A tese 10 alça o clássico à condição de obra esclarecedora, capaz de delimitar todo 

um terreno de reflexão: “Chama-se de clássico um livro que se configura como equivalente 

do universo, à semelhança dos antigos talismãs.”156 Furtado e Gramsci são tomados como 

universos para a explicação da condição periférica e subalterna, dados o rigor, a paixão, o 

volume e a importância da obra. 

A tese 11 me permite justificar a escolha a partir da biografia: “O ‘seu’ clássico é 

aquele que não pode ser-lhe indiferente e que serve para definir a você próprio em relação 

e talvez em contraste com ele.”157 A condição periférica, a vida pessoal de Furtado, lutador 

contra a ditadura militar, e sua obra, e a condição subalterna, a vida pessoal de Gramsci, 

lutador contra o fascismo, e sua obra nunca me foram indiferentes. Definiram-me desde 

muito cedo e se posicionaram diante de mim como esfinges. Agora desejo posicioná-las 

como esfinges para o direito brasileiro.158  

A tese 13 me permite escolher Furtado e Gramsci porque são decifradores, como 

disse, de situações que se encontram diante de nós, a condição periférica e subalterna, 

ainda que fazendo leituras de longa mirada: “É clássico aquilo que tende a relegar as 

atualidades à posição de barulho de fundo, mas ao mesmo tempo não pode prescindir desse 

barulho de fundo.” A 14, entretanto, me permitiria trazê-los, mesmo que estivéssemos 

rumando para um outro patamar, de superação das duas condições, pois continuariam a 

                                                           

155 Ibid, p. 12. 

156 Ibid, p. 13.  

157 Ibid.  

158 Ibid.  
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servir de bússola: “É clássico aquilo que persiste como rumor mesmo onde predomina a 

atualidade mais incompatível.”159 

Por fim, devo explicitar que tomo Furtado e Gramsci em duas direções: como 

lançadores de questões profundas, as condições periférica e subalterna, e como 

dialogadores e inspiradores de projetos contemporâneos, a construção de um sistema 

nacional de inovação periférico distributivo e a de uma democracia participativa quente. 

Aponto isso para deixar claro “de onde eles estão sendo lidos” e para afirmar que, das 

alternativas para conseguir o máximo rendimento da leitura dos clássicos, minha relação 

com os dois sempre foi a última, das abaixo descritas por Calvino: 

“Para poder ler os clássicos, temos de definir ‘de onde’ eles estão sendo 

lidos, caso contrário tanto o livro quanto o leitor se perdem numa nuvem 

atemporal. Assim, o rendimento máximo da leitura dos clássicos advém para 

aquele que sabe alterná-la com a leitura de atualidades numa sábia dosagem. E isso 

não presume necessariamente uma equilibrada calma interior: pode ser também o 

fruto de um nervosismo impaciente, de uma insatisfação trepidante.”160 

                                                           

159 Ibid, p. 15.  

160 Ibid.  
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II. O CAMPO BIODIVERSIDADE/BIOTECNOLOGIA: OS 

RECURSOS GENÉTICOS COMO EPICENTRO 

 

“Fora uma boa idéia a de se pôr a comer os animaizinhos suspensos; quanto mais Xlthlx 

ganhava peso mais propendia para a Terra; além do mais, como entre todos aqueles corpos 

em suspensão o seu era o de maior massa, os moluscos, as algas e o plâncton começaram a 

gravitar em torno dela, e logo a menina ficou recoberta de minúsculas conchinhas silíceas, 

couraças quitinosas, carapaças e filamentos de ervas marinhas. E, quanto mais se perdia 

naquele emaranhado, mais ia se libertando do influxo lunar, até que aflorou a pele do mar e 

nele mergulhou. Remamos rápidos para socorrê-la e retirá-la da água; seu corpo 

permanecia imantado, e tivemos trabalho para despojá-la de tudo aquilo que estava 

agarrado em cima.” 

(Italo Calvino, A distância da Lua, in As Cosmicômicas)  

 

No presente capítulo, pretendo mapear as linhas de força que constituem o campo 

biodiversidade/biotecnologia, que apresenta como intersecção ou epicentro os recursos 

genéticos e sua regulação (que, adiante, será julgada a partir dos desafios furtadiano e 

gramsciano, inserida em um direito econômico para a superação do subdesenvolvimento, 

como adiantado). 161 O capítulo é dividido em três tópicos destinados a tratar os temas de 

                                                           

161 O conceito de campo é tomado de Bourdieu, como um espaço relacional no qual os atores constituem 
disputas pelos capitais disponíveis, simbólicos, institucionais, materiais. Cf. Pierre BOURDIEU. Sobre a 
televisão, trad. Maria Lúcia Machado, p. 57. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997: “Um campo é um espaço 
social estruturado, um campo de forças – há dominantes e dominados, há relações constantes, permanentes, 
de desigualdade, que se exercem no interior desse espaço – que é também um campo de lutas para 
transformar ou conservar esse campo de forças. Cada um, no interior desse universo, empenha em sua 
concorrência com os outros a força (relativa) que detém e que define sua posição no campo e, em 
conseqüência, suas estratégias.” Pierre BOURDIEU. Os usos sociais da ciência – por uma sociologia clínica 
do campo científico, trad. Denice Catani, p. 20-3. São Paulo: Unesp, 2004: “Todo campo, o campo científico, 
por exemplo, é um campo de forças e um campo de lutas para conservar ou transformar esse campo de 
forças.” Pierre BOURDIEU. Esboço para uma auto-análise, trad. Victor Silva, p. 15. Lisboa: Edições 70, 
2005: “Compreender é, em primeiro lugar, compreender o campo em que nos fizemos e contra o qual nos 
fizemos.” Utilizações do conceito de campo em Bourdieu: Pierre BOURDIEU. A economia das trocas 
simbólicas, trad. Sergio Miceli, Silvia Prado, Sonia Miceli e Wilson Vieira, 5 ed, p. 183-202. São Paulo: 
Perspectiva, 1999. Pierre BOURDIEU. O poder simbólico, trad. Fernando Tomaz, p. 59-73. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1998. Pierre BOURDIEU. Razões práticas: sobre a teoria da ação, trad. Mariza Corrêa, 4 
ed., p. 10 e 52. Campinas: Papirus, 1996. Pierre BOURDIEU. O campo econômico: a dimensão simbólica da 
dominação, trad. Roberto Ferreira, p. 30-1. Campinas: Papirus, 2000. Pierre BOURDIEU. Meditações 
pascalianas, trad. Sergio Miceli, p. 164-5. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. Pierre BOURDIEU. A 
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maneira particularizada: (i) biodiversidade, (ii) biotecnologia e (iii) recursos genéticos. 

Com isso, poderá ficar claro o papel “das minúsculas conchinhas silíceas, couraças 

quitinosas, carapaças e filamentos de ervas marinhas”; como foi possível desenvolver-se a 

idéia de “imantar o corpo”, ou seja, a criação e aprimoramento das técnicas para manipulá-

las – as minúsculas conchinhas e suas amiguinhas –, em suas estruturas mais íntimas; e 

quais são as formas jurídicas que permitirão que alguns possam, como Xlthlx, pensar em 

um projeto de apropriação privada em escala tão larga quanto o próprio influxo lunar de 

Calvino. Essa é a constituição do campo “no qual e contra o qual”, para lembrar a postura 

clássica de Bourdieu, devemos construir uma regulação sobre os recursos genéticos que 

responda aos desafios furtadiano e gramsciano.  

A biodiversidade será tomada a partir de alguns problemas: (i) os dados a seu 

respeito, prioritariamente no Brasil, e as discussões sobre a atual configuração dos 

inventários e compilações taxonômicas; aqui, os autores serão principalmente Edward 

Wilson, Christian Lévêque e Thomas Lewinsohn e Paulo Inácio Prado; será utilizado 

também material contemporâneo de imprensa, destinado a retratar questões absolutamente 

atuais, como o número de novas espécies descobertas a cada dia – ao mesmo tempo em 

que ocorre um período de ameaça de extinção de espécies – e a utilização de novíssimas 

tecnologias para a realização de inventários; (ii) as causas da biodiversidade, 

prioritariamente no Brasil, os perigos a que está exposta e iniciativas de preservação; neste 

tópico, utilizo-me de Richard Lewontin, Edward Wilson e, com alguma ênfase, de tabelas 

e imagens gráficas (a fim de demonstrar a posição do Brasil em zona considerada “usina de 

                                                                                                                                                                
dominação masculina, trad. Maria Kühner, 2 ed., p. 18-21. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. Pierre 
BOURDIEU. Lições da aula – aula inaugural proferida no Collège de France em 23 de abril de 1982, trad. 
Egon Rangel, 2 ed., p. 45-54. São Paulo: Ática, 2003. Pierre BOURDIEU. Coisas ditas, trad. Cássia Silveira 
e Denise Pegorin, p. 92-3 e 169-75. São Paulo: Brasiliense, 2004. Pierre BOURDIEU. A produção da crença 
– contribuição para uma economia dos bens simbólicos, trad. Guilherme Teixeira, p. 88-98. São Paulo: 
Zouk: 2002. Pierre BOURDIEU. A economia das trocas lingüísticas – o que falar quer dizer, trad. Sergio 
Miceli, Mary Barros, Afrânio Catani, Denice Catani, Paula Montero e José Durand, p. 117-26. São Paulo: 
EDUSP, 1996. Sobre Bourdieu e o direito: Andrés García INDA. La violencia de las formas jurídicas – La 
sociologia del poder y el derecho de Pierre Bourdieu, p. 85-9. Barcelona: Cedecs, 1997. Entretanto, não 
tenho certeza se deixo de incorrer na “bronca” de Passeron aos que se utilizam do conceito de campo de 
maneira pouco conseqüente: Jean-Claude PASSERON. Morte de um amigo, fim de um pensador, in Pierre 
Encrevè e Rose-Marie Lagrave (coord.). Trabalhar com Bourdieu, trad. Karina Jannini, p. 42. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2005. “Entre os utilizadores dos textos de Pierre Bourdieu, existem adeptos despachados que 
atualmente utilizam os termos de ‘campo’ ou de habitus como amuletos lexicológicos, como uma fórmula 
portadora de um poder mágico de inteligibilidade em qualquer caracterização ou comparação sociológica, 
sem outro critério de sua pertinência descritiva além daquele da possibilidade de uma forma simbólica de um 
domínio de ação ser transposta para outro domínio, às vezes até de uma vaga semelhança não analisada entre 
formas.” Talvez esteja incorrendo nessa impertinência. Não tenho como avaliar no presente momento. 
Somente com o aprofundamento das pesquisas sobre biodiversidade/biotecnologia/recursos genéticos e sobre 
Bourdieu terei como dirimir minha dúvida. 
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diversidade”, com grande parte das florestas intactas do mundo em seu território, o que 

contrasta largamente com outros países e continentes, particularmente a Europa), e também 

de material de imprensa, dada a intensa e – em alguns casos, tenebrosa – atualidade dos 

problemas; (iii) por fim, haverá um mapeamento sobre as conflitantes posições políticas e 

sociais que têm se formado na disputa pela apropriação e manejo da biodiversidade, que 

terminam por constituir a forma jurídica sob a qual a materialidade biológica será 

manipulada; neste momento, baseio-me, principalmente, na sistematização de Boaventura 

de Souza Santos, Maria Paula Menezes e João Nunes. A Política Nacional de 

Biodiversidade é pressuposta ao longo de todos os tópicos.  

A biotecnologia será analisada a partir das seguintes questões: (i) a dicotomia entre 

uma biotecnologia “tradicional” e outra “moderna”, que permite apresentar as definições 

técnicas e suas evoluções; aqui, os autores serão principalmente Maria Malajovich, 

Christian Lévêque e Michelangelo Trigueiro; (ii) a genômica como ponto culminante da 

biotecnologia e a filosofia social que essa técnica postula e implementa, tendo como 

pressuposto de sua operação um determinismo genético forte; neste momento, os autores 

serão principalmente Evelyn Fox Keller, Richard Lewontin e Marcelo Leite; (iii) as 

“indústrias da vida”, apresentadas como forma de organização e exploração econômica que 

tem nas biotecnologias seu negócio; no item, os autores serão, entre outros, Paulo Roberto 

Martins e Françoise Simone e Philip Kotler; e (iv) a Política Nacional de Desenvolvimento 

da Biotecnologia; aqui, farei uma análise dos textos normativos e das manifestações 

oficiais dos agentes públicos responsáveis pela manufatura da política. 

Os recursos genéticos são tomados como um ponto de encontro entre a 

biodiversidade e a biotecnologia e serão analisados sob dois pontos de vista: (i) a 

transformação da biologia em recurso, operação que não tem nada de natural, sendo 

historicamente interessada e sociologicamente enraizada, resultado de diversos reforços 

mútuos e conexões ocultas presentes na rede sócio-técnica que estrutura o campo; para esta 

argumentação, os autores serão fundamentalmente Laymert Garcia dos Santos e Marcelo 

Leite; e (ii) a indicação das disputas que originaram os textos normativos que organizam 

juridicamente a economia política da apropriação e manipulação dos recursos genéticos, 

nomeadamente a Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB e a MP 2186/01; aqui 

os autores serão, entre outros, Adriana Tescari e Everton Vargas e Laymert Garcia dos 

Santos. 
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II.a. Biodiversidade 

 

II.a.i. Dados sobre a biodiversidade no Brasil 

Edward Wilson, famoso e respeitado biólogo que se notabilizou por sua 

preocupação com a biodiversidade e simultaneamente por suas polêmicas contribuições à 

sociobiologia 162, afirma que “estudos recentes indicam que existem na Terra de dez a cem 

milhões de espécies de plantas, animais e microorganismos, das quais porém somente 

cerca de 1,4 milhões foram estudadas o suficiente para receber nomes científicos.” 163 

As técnicas atualmente utilizadas para inventário datam de alguns séculos, mas 

ainda assim os objetivos de catalogação das espécies da Terra não foram alcançados. As 

razões para tal são várias, passando pela lentidão que este trabalho necessariamente porta, 

a constante descoberta de novas espécies – com relevo para o mundo tropical e 

microscópico – e a falta, hoje em dia, de pessoal especializado na taxonomia. 

Christian Lévêque aponta a lentidão intrínseca ao trabalho taxonômico, que, mesmo 

sendo uma técnica antiga, ainda assim está longe de alcançar o norte buscado: “O 

inventário das espécies é o enfoque mais antigo e o mais clássico para caracterizar a 

diversidade biológica de uma região ou de um sistema ecológico. De maneira geral, é um 

                                                           

162 Sobre biodiversidade: Edward WILSON. Naturalista, trad. Leonardo Fróes, p. 349-59. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1997. Edward WILSON. Prefácio do Editor, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, trad. 
Marcos Santos e Ricardo Silveira, 2 ed., p. 3-6. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. Sobre sociobiologia: 
Edward WILSON. Naturalista, op. cit., p. 305-48. Contrapondo-se veemente à sociobiologia, o biólogo 
Richard LEWONTIN. Biologia como ideologia – A doutrina do DNA, trad. F. Duarte, Francine Muniz e José 
Sales, p. 95-113. Ribeirão Preto: FUNPEC-RP, 2000.Defendendo a sociobiologia: Matt RIDLEY. Genoma – 
a autobiografia de uma espécie em 23 capítulos, trad. Ryta Vinare, p. 349-63. Rio de Janeiro/São Paulo: 
Record, 2001. 

163 Edward WILSON. Naturalista, op. cit., p. 65. Além das dificuldades inerentes à descoberta, investigação 
e catalogação das espécies, há hoje em dia divergências de fundo, como por exemplo quanto ao clássico 
sistema de Carl Lineu, que orienta parte relevante da técnica dos inventários. Além das obras e trabalhos que 
serão citados adiante, cf. Conhecimentos úteis – Nos 250 anos da publicação de Specie plantarum, do 
naturalista sueco Carl Lineu, cientistas querem um novo sistema de classificação dos seres vivos, in 
Reportagem Revista da Oficina de Informações, n. 50, p. 19-20, nov. 2003. “(...) estima-se que existam 
420.000 espécies de plantas, das quais apenas 80% são conhecidas. Nos últimos anos, surgiram projetos 
ambiciosos para completar o inventário das espécies vegetais e identificar as regiões do planeta com maior 
biodiversidade. Um deles é o chamado Species 2000, parte da iniciativa conhecida como Catálogo da vida, 
que pretende até 2011, unificar uma única rede virtual de todos os bancos de dados sobre espécies vivas. (...) 
A classificação das espécies por suas características físicas, base do sistema de Lineu, também é criticada, 
pois ela permite ambigüidades, como a classificação do tomate em Solanum lycospersicum e Lycopersicum 
esculentum. Por causa destes problemas, há cientistas que trocam o velho sistema de 250 anos por outro, o 
PhyloCode, no qual os organismos são classificados de acordo com seus relacionamentos evolutivos, 
refletindo melhor sua posição na árvore evolutiva.”  
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trabalho de longo alento que está bem longe de estar terminado, mesmo que numerosos 

cientistas tenham a isso consagrado suas carreiras, há vários séculos. Havia 9 mil espécies 

indexadas na metade do século XVIII, ao passo que, em nossos dias, existem cerca de 1,7 

milhão. No entanto, segundo estimativas recentes, existiriam entre 7 e 20 milhões de 

espécies vivas.” 164 

Uma das causas da não completude da taxonomia do planeta é a constante 

descoberta de novas espécies. Mesmo em momento marcado por extinções e ameaças de 

extinções, a biodiversidade continua a ser objeto de descobertas, em ritmo acelerado. 165 Os 

níveis taxonômicos estão mapeados de maneira desigual, sendo os vertebrados mais 

mapeados que os níveis microscópicos, campo imensamente aberto à pesquisa e inventário. 
166  

                                                           

164 Christian LÉVÊQUE. A biodiversidade, trad. Waldo Mermelstein, p. 47-8. Bauru: EDUSC, 1999: “Certas 
extrapolações falaram até mesmo de 100 milhões de espécies. Nós medimos, assim, a extensão do que resta 
para descobrir, especialmente nas regiões tropicais mais ricas em espécies. O grupo dos vertebrados é aquele 
que está melhor estudado, bem como certos grupos (moluscos, orquídeas, borboletas) pelos quais numerosos 
amadores se interessaram. Mas em relação a outros grupos, notadamente o dos insetos, que tem numerosas 
espécies, ainda mal explorados, pode-se esperar também numerosas descobertas. Dessa forma, o número de 
espécies de cogumelos poderá situar-se entre 1 e 2 milhões.” A ignorância ainda existente sobre as espécies 
pode ser percebida pelo sismógrafo das notícias: Amazônia ignora 75% de seus insetos – Pesquisador do 
Inpa estima em 180 mil o número de espécies desconhecidas na florestas, contra apenas 60 mil descritas, in 
Folha de São Paulo, p. A-22, 16 de dezembro de 2006.  

165 Também como sismógrafo, tomem-se as seguintes notícias, exclusivamente dos anos de 2005 a 2007: 
Expedição desbrava Amazônia virgem – Em duas viagens, cientistas acharam quatro espécies novas de aves e 
três de mamíferos entre os rios Purus e Madeira, in Folha de São Paulo, 15 de agosto de 2007, p. A-14; 
Biodiversidade – Suriname registra novas espécies, in Folha de São Paulo, 5 de junho de 2007, p. A-18; 
Levantamento acha 18 espécies novas em recifes da Bahia – Parque Nacional Marinho de Abrolhos é 
insuficiente para conservar diversidade da vida no local, afirma pesquisador, in Folha de São Paulo, 3 de 
junho de 2007, p. A-31; Estudo vê explosão de vida na Antártida – A bordo de navio alemão, grupo acha 
mais de 800 novas espécies marinhas entre 748 m e 6.348 m de profundidade, in Folha de São Paulo, 17 de 
maio de 2007, p. A-12; Biodiversidade – Colapso de geleiras revela seres das profundezas, in Folha de São 
Paulo, 26 de fevereiro de 2007, p. A-13; Grupo acha novas espécies de moluscos – Imagem mostra moluscos 
coletados na ilha do Panglao, no mar de Mindanao, Filipinas; uma equipe internacional de cientistas 
identificou na região 62 espécies novas no local, considerado um paraíso da biodiversidade marinha, in Folha 
de São Paulo, 18 de abril de 2006, p. A-14; Censo revela a vida das profundezas dos oceanos – Projeto 
internacional que reúne 80 países identificou 500 espécies em 2006, in Folha de São Paulo, 8 de dezembro de 
2006, p. A-21; Grupo acha ‘usina’ de espécies marinhas – Expedição encontra trechos da costa indonésia da 
Nova Guiné com biodiversidade quatro vezes superior à do Caribe, in Folha de São Paulo, 18 de setembro de 
2006, p. A-13; Biodiversidade – PE pode ter nova espécie de macaco-prego, in Folha de São Paulo, p. A-18, 
18 de maio de 2006; Pesquisa identifica 70 espécies marinhas – Zoologia: Inventário conduzido por 
universidades paulistas no litoral norte do Estado coletou 365 mil espécimes em quatro anos, in Folha de São 
Paulo, 27 de setembro de 2005, p. A-14; Brasileiros acham 9 espécies de aranha – Zoologia: Descobertas de 
cientistas do Instituto Butantan (SP) e do Emílio Goeldi (PA) dão pistas de biodiversidade oculta, in Folha de 
São Paulo, 22 de agosto de 2005, p. A-19; Zoologia: Fundo do Ártico guarda enorme biodiversidade, in 
Folha de São Paulo, 1º. de agosto de 2005, p. A-17. 

166 Veja-se por apenas um exemplo: Folhas da mata atlântica abrigam zôo microscópico – Cada tipo de 
planta do ecossistema pode ter quase 700 espécies de bactéria, in Folha de São Paulo, 30 de junho de 2006, p. 
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Além da lentidão intrínseca ao trabalho taxonômico, as recentes descobertas e a 

vastidão do mundo microscópico, há uma dificuldade institucional para a atual atividade 

inventária e taxonômica, gerada por uma transformação dentro do espaço dos estudos 

biológicos. O campo, turbinado por áreas “charmosas e modernas”, como a genômica 167, 

deslocou de importância áreas clássicas como a taxonomia, privando-a de pessoal 

especializado, como ressalta Raphael Larrère: “(...) o inventário de espécies apelou sempre 

à contribuição de sociedades científicas e de naturalistas. Isto se tornou cada vez mais 

necessário, já que não existem praticamente mais taxonomistas e porque a sistemática não 

é, de fato, mais ensinada. Atualmente, o estabelecimento de listas de espécies protegidas 

assim como a avaliação do ‘valor’ biológico das reservas naturais e dos parques repousa 

essencialmente no trabalho de benévolos amadores. Este fato social submete a estimação 

da diversidade biológica às representações que os naturalistas possuem, mas também às 

suas competências e às suas práticas. Estes amadores provém de uma longa tradição de 

colecionadores. Certo, o predador que é todo colecionador desapareceu na maioria das 

sociedades naturalistas em benefício do observador atento (salvo possivelmente no caso 

dos entomologistas). Subsiste, porém, do espírito colecionador a focalização sobre as 

espécies notáveis. Que entendem por isso os naturalistas? As espécies raras, aquelas que o 

são de forma geral, aquelas que o são porque se situam nos limites de sua área de 

distribuição, aquelas que se encontram rarefeitas por haver estado associadas a práticas 

agrícolas ou pastoris em declínio. Notáveis são, também, aquelas espécies cuja descoberta 

é uma curiosidade ou um desafio, aquelas que fascinam pela sua beleza, tais as orquídeas 

selvagens, ou suas particularidades, como as plantas carnívoras, aquelas, enfim, que 

                                                                                                                                                                
A-18: “Ao que tudo indica, a biosfera, como é conhecido o conjunto de seres vivos da Terra, tem uma região 
altamente subestimada, a filosfera. Explica-se: o nome é dado à superfície das folhas das plantas, e um grupo 
de cientistas no Brasil e nos EUA acaba de demonstrar que três espécies de árvore da mata atlântica 
provavelmente abrigam, cada uma, centenas e centenas de tipos de bactéria. Nem o mais experiente dos 
biólogos conseguiria citar de nome todos os habitantes desse zoológico, por uma razão muito simples. 
Estima-se que 97% dessas espécies seja completamente desconhecida da ciência. (...) Se cada uma das 20 mil 
espécies de planta da mata atlântica abrigar um bestiário parecido em suas folhas, a soma total de tipos de 
bactéria no ecossistema ficaria entre 2 milhões e 13 milhões. O Oceano inteiro da Terra tem ‘só’ 2 milhões de 
espécies, segundo as estimativas mais recentes. Conservador – ‘Mesmo levando em conta todas as incertezas, 
a gente provavelmente está sendo conservador nessa estimativa. A diversidade é muito grande’, declarou à 
Folha Márcio Lambais, da USP de Piracicaba. Lambais explica que o mapeamento das bactérias da filosfera 
de ecossistemas naturais como a mata atlântica ainda está por ser feito. ‘A maioria dos estudos até agora 
enfocaram plantas cultivadas, como a cevada e o trigo.’”  

167 A operação ideológica de tornar a genômica o pólo de atração do campo, gerando uma quase 
monopolização de recursos orçamentários para a pesquisa, será objeto de análise e detalhamento adiante, 
neste capítulo, item II.b.ii. 
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adquiriram um valor emblemático na luta em favor da fauna selvagem, como o urso dos 

Pirineus.” 168 

Assim, feitas essas necessárias apresentações sobre a divergência entre os dados 

inventariados e as dificuldades com as quais a técnica taxonômica tem se debatido 

internamente (nomeadamente a descoberta de novas espécies, a vastidão do mundo 

microscópico e o desprestígio da área dentro do campo da biologia), podemos apresentar 

os dados sistematizados por alguns estudiosos, com a função de maior aproximação à 

realidade da biodiversidade. 169 

 

 

 

                                                           

168 Raphael LARRÈRE. Do princípio de naturalidade à co-gestão da diversidade biológica, in Irene Garay e 
Bertha K. Becker (org.). Dimensões Humanas da Biodiversidade – O desafio de novas relações sociedade-
natureza no século XXI, p. 406-7. Petrópolis: Editora Vozes, 2006. 

169 Trazendo sistematizações de inventários: Ana Lucia Delgado ASSAD. Biodiversidade: 
institucionalização e programas governamentais no Brasil, Tese (Doutorado em Geociência), p. 7-17. 
Campinas, IG-Unicamp, 2000. Lucia Fernanda Inácio BELFORT. A proteção dos conhecimentos 
tradicionais dos povos indígenas, em face da Convenção sobre Diversidade Biológica, Dissertação 
(Mestrado em Direito), p. 107-11. Brasília, FD-UNB, 2006. Wagner RIBEIRO. O Brasil na Ordem 
Ambiental Internacional, in Wagner Ribeiro (org.). Patrimônio ambiental brasileiro, p. 611. São Paulo: 
EDUSP, 2003. Carolina ROSSINI. La biotecnologia y la biodiversidad: las assimetrias entre el TRIPS y la 
CDB y sus reflejos en los países en desarollo, p. 7-8. Buenos Aires: mimeo, 2006.  
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A “Tabela 1” 170 é uma referência importante, porque compila três respeitados 

estudos anteriores. Na sistematização acima, foram descritos 72.000 fungos, 40.000 

protozoários, 40.000 algas, 270.000 plantas, 26.000 nematódeos, 70.000 moluscos, 40.000 

crustáceos, 963.000 insetos e 52.000 vertebrados. O percentual conhecido em relação ao 

estimado confirma as afirmações anteriores sobre a distância da tarefa taxonômica e seu 

término: 0,4% das bactérias, 4,8% dos fungos, 6% dos nematódeos, 10% das algas, 12% 

dos insetos, 20% dos protozoários, 26% dos crustáceos, 35% dos moluscos, 84% das 

plantas e 90% dos vertebrados.  

 

 

 

                                                           

170 Lêda MENDONÇA, Reginaldo MINARÉ e Tomaz LANGENBACH. A biodiversidade e os marcos legais 
da biossegurança, in Irene Garay e Bertha K. Becker (org.). Dimensões Humanas da Biodiversidade..., op. 
cit., p. 136. 
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A “Tabela 35” 171 compara as estimativas totais possíveis para a biodiversidade do 

mundo e do Brasil, devendo ser lida em articulação com a “Tabela 34” 172, que estima a 

fração da biota mundial que se supõe ocorrer no Brasil. Essa “Tabela 34” é de particular 

importância para o presente trabalho, pois mostra a potência megabiodiversa que é o 

Brasil, ao afirmar que, em relação a todos os países, do mundo, nosso país possui, por 

exemplo, 14,22% dos anfíbios, 7,25% dos répteis, 17,29% das aves, 11,27% dos 

mamíferos, 6,92% dos moluscos, 17,29% das aranhas, 16,99% das borboletas, 18,30% das 

angiospermas. Esse é um número inigualável, que nos coloca na condição de país mais 

megabiodiverso do mundo, algo que, necessariamente, deve ser lido e operado como 

“grande política”, no sentido gramsciano já mencionado, pois pode abrir espaço para a 

                                                           

171 Thomas LEWINSOHN e Paulo Inácio PRADO. Biodiversidade brasileira: síntese do estado atual do 
conhecimento, p. 95. São Paulo: Contexto, 2007. 

172 Ibid, p. 93. 
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contestação das condições periférica e subalterna, fundando “novos Estados, novas 

estruturas orgânico-sociais”, como diria o sardo. 173 

Assim, o conhecimento detido da megabiodiversidade torna-se uma questão central 

da disputa pela reescrita da economia política que nos governa, devendo ser objeto da 

teoria e aplicação de um direito econômico para a superação do subdesenvolvimento.  

Nessa perspectiva, a atenção à melhoria da qualidade taxonômica é uma questão 

estratégica, obrigando um atento olhar aos avanços tecnológicos e científicos (como os 

seqüenciamentos de DNAs, avanços informáticos na compactação e compartilhamento de 

dados etc.) que têm interagido com as técnicas de inventário, como a recente tentativa de 

sistematização por enciclopédia eletrônica que promete catalogar todas as formas de vida e 

o envio de dados à distância. 174 

 

II.a.ii. Causas da biodiversidade no Brasil 

A megabiodiversidade brasileira não deve ser tomada como resultado de uma causa 

única. A articulação de tais explicações monocausais tende a gerar algum tipo de 

                                                           

173 Antonio GRAMSCI. Cadernos do Cárcere, vol. 3, op. cit., p. 21. Ver nota 15 do capítulo I do presente 
trabalho. 

174 Cf. Enciclopédia eletrônica promete catalogar todas as formas de vida – Projeto vai ficar pronto em 2008 
e terá no início verbetes para 35 mil espécies, in Folha de São Paulo, 10 de maio de 2007, p. A-26; Banco de 
dados com 1,6 milhão de nomes de animais já está on-line – ZooBank, de acesso livre, pode ser visitado no 
endereço www.zoobank.org, in Folha de São Paulo, 10 de agosto de 2006, p. A-17; Internet repatria obra 
clássica da botânica – Biodiversidade: Principal referência do ramo, ‘Flora Brasiliensis’, de Carl von 
Martius, ganha versão digital neste mês, in Folha de São Paulo, 9 de março de 2006, p. A-15; Equipe quer 
recadastrar espécies – Nomenclatura: Banco de dados on line facilitaria estudos sobre biodiversidade, in 
Folha de São Paulo, 22 de setembro de 2005, p. A-20; Família de duas vidas – Sistematas criam melhor 
álbum de família dos anfíbios, desfazendo equívocos sobre história do grupo, in Folha de São Paulo, 21 de 
maio de 2006, p. Mais!-9: “Ossinho errado. ‘Antigamente, um autor pegava um ossinho de um animal, 
comparava com um ossinho de outro e traçava uma relação de parentesco a partir daí’, emenda o brasileiro 
Célio Haddad, da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Rio Claro, que é co-autor do trabalho. 
‘Acontece que muitas vezes ele nem estava comparando ossos que eram equivalentes, e isso estragava a 
análise.’ A tecnologia dos anos 2000 é que veio em socorro dos pesquisadores, mais especificamente a 
revolução genômica. ‘A importância para a biologia é enorme. Hoje, numa semana, nós conseguimos juntar 
dados moleculares suficientes para responder perguntas que exigiriam de nós anos de estudos anatômicos 
ultraprecisos’, diz Frost. Para traçar a mega-árvore genealógica, eles juntaram trechos de DNA de 522 
espécies ao bom e velho método comparativo anatômico. Essa montanha de dados foi analisada pelos 
supercomputadores do museu americano durante três meses.” 
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mistificação, cuja função tem sido a legitimação de discursos explicitamente interessados. 
175  

Uma primeira razão para a megabiodiversidade brasileira é a localização do país na 

zona tropical, considerada uma “usina de diversidade”, como mostra o mapa a seguir 176, 

por ter conseguido especializar DNAs e espécies em quantidades muito maiores que as 

zonas temperadas (o que leva, por exemplo, um hectare de mata no sul da Bahia a 

apresentar 450 espécies de árvores, ao passo que a mesma área numa floresta européia 

apresenta 10 ou 12 espécies aparentadas). 177 

                                                           

175 Um exemplo dessas construções, que parece querer intensificar a atuação do Estado brasileiro como 
dotado de uma consciência ecológica avant la lettre, de caráter não totalmente consistente com a 
historiografia, pois (i) opera a invisibilização dos povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, e (ii) 
termina por consagrar uma interpretação “legalizante” da história, pode ser vista a partir da seguinte 
manifestação da Embrapa (mesmo sendo interessante pela responsabilização dos países centrais e do 
processo de industrialização desgovernado): Preservação vem desde os tempos da Coroa, diz Embrapa, in 
Folha de São Paulo, 10 de dezembro de 2006, p. B-8: “O Brasil ainda tem 4,378 milhões de quilômetros 
quadrados – mais da metade do seu território – de florestas primárias, área equivalente a 28,3% do que resta 
no mundo. E a Europa, a região que mais devastou, mantém apenas 14 mil km2, 0,1 dos 15,5 milhões de km2 
ainda existentes no mundo. Os dados fazem parte de um estudo feito pela Embrapa Monitoramento por 
Satélite que tomou como ponto de partida o período de 8.000 anos atrás. Evaristo de Miranda, da Embrapa, 
diz que foi escolhido esse período por ser a base dos sistemas florestais existentes. Um dos pontos críticos foi 
o período de 1850, época da independência dos países americanos. Houve grande desmatamento no leste dos 
EUA, expansão da cana-de-açúcar em várias áreas de crescimento populacional na Europa, China, Índia, 
Rússia e Japão e no Sudeste Asiático, diz Miranda. A Revolução Industrial e a chegada de trens também 
foram decisivos para a redução das florestas. ‘A partir desse período, há um baque gigante pela frente’, diz 
Miranda. O Brasil fica fora dessa febre de devastação e os dados mais pessimistas indicam perda de 30 mil 
km2 no período. A conservação florestal no Brasil se deve à escassez de florestas e de água em Portugal, o 
que fez a Coroa estabelecer regras e limites de exploração. Em 1550, já havia uma lista de árvores protegidas 
por lei, o que deu origem à expressão ‘madeira de lei’, e as áreas de pau-brasil não podiam ser utilizadas para 
agricultura. O Regulamento do Pau-Brasil, de 1600, diz que quem explorasse mais de 10% de pau-brasil da 
área de concessão era chicoteado. Se o percentual subisse para 20%, o detentor da área era deportado para a 
África. Acima de 30%, era executado (ocorreram três execuções). Miranda diz que ‘o desmatamento no país 
é fenômeno do século 20’. De 1985 a 1995, a floresta atlântica perdeu 1 milhão de hectares – mais do que foi 
desmatado no período da Coroa. A ocupação da Amazônia ocorreu a partir da metade do século 20, devido à 
construção de estradas de rodagem, hidrelétricas e outras obras de infra-estrutura, diz Miranda. Há 30 anos, 
as taxas anuais de desmatamento na Amazônia têm variado de 15 mil a 20 mil km2. Nos últimos dois anos, 
essa média caiu para 11 mil km2 por ano, segundo estimativas do Inpe.” Sobre esta última afirmação, cf., 
para ficar em um único exemplo, a notícia de 2008, já em sentido contrário, quando divulgados os dados do 
novo aumento nas taxas de desmatamento: PF não cobriu desmate de julho a setembro de 2007 – Número de 
policiais para combate a crimes ambientais caiu de 740 para 89, in Folha de São Paulo, 2 de fevereiro de 
2008, p. A-16.  

176 Adquirido no Banco de Imagens Folha de São Paulo; publicado em 2 de maio de 2006. 

177 Cf. Evolução pode ser mais veloz nos trópicos – Alterações no DNA são mais de duas vezes mais rápidas 
em plantas tropicais do que nas de climas frios, diz estudo, in Folha de São Paulo, 2 de maio de 2006, p. A-
12. 
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Uma outra razão é o fato de o Brasil guardar, dentro da zona tropical, uma porção 

muito considerável das florestas ainda remanescentes, como demonstra o mapa acima, 

destinado a esclarecer “onde estão as florestas tropicais no planeta”. 178 

Essa geografia brasileira privilegiada, entretanto, sofre o constante ataque da ação 

social, sendo esta uma terceira causa da existência contemporânea da megabiodiversidade: 

a degradação de terras poderia já ter atingido níveis que colocariam em risco a quase 

totalidade dessa biodiversidade, como ocorreu principalmente na Europa (com 36% de 

                                                           

178 Adquirido no Banco de Imagens Folha de São Paulo; publicado em 24 de outubro de 2006.  
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suas terras consideradas “severamente” degradadas e 12% consideradas “muito 

severamente degradadas”; “Tabela 1”, abaixo 179).  

A ação humana no Brasil (e na América do Sul de maneira geral) não ocasionou, 

ainda, o que ocasionou em outros continentes: a Europa com somente 3% de suas florestas 

ainda intactas, o Sudeste Asiático e Pacífico com 7%, a África com 8%, a Ásia Setentrional 

com 19%, a América do Norte com 28%. A América Latina apresenta 35% de suas 

florestas ainda intactas, como se vê no mapa abaixo. 180   

 

 

 

 

                                                           

 179 Avílio FRANCO, Alexander RESENDE, Eduardo CAMPELLO e Michele MACEDO. Recuperação de 
áreas degradadas através da reengenharia ecológica, in Irene Garay e Bertha K. Becker (org.). Dimensões 
Humanas da Biodiversidade..., op. cit., p. 316. 

180 Adquirido no Banco de Imagens Folha de São Paulo; publicado em 22 de março de 2006.  
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Assim, a localização, privilegiada, na faixa tropical, aliada a uma apropriação que 

ainda não devorou as florestas, são fatores a serem levados em consideração para a 

investigação sobre as causas da megabiodiversidade brasileira.  

 

II.a.ii.1. Perigos à biodiversidade  

Entretanto, essa situação não é nada confortável. O fato de o Brasil apresentar 

melhores índices do que a barbárie européia ou norte-americana mostra só os desvarios do 

mundo, não nossa sanidade. Há perigos atuais imensos à biodiversidade, de diversa ordem. 
181 Para Richard Lewontin, por exemplo, pensando a própria Terra como um complexo 

                                                           

181 Referências que se tornaram clássicas, porque fundantes da ampliação do debate público sobre a 
biodiversidade: Paul EHRLICH. A perda da diversidade – causas e conseqüências, in Edward Wilson (org.). 
Biodiversidade, op. cit., p. 27-35. Norman MYERS. Florestas tropicais e suas espécies – sumindo, 
sumindo...?, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 36-45. G. Carleton RAY. Diversidade 
ecológica em zonas costeiras e oceanos, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 46-62. David 
RAUP. Crises da diversidade no passado geológico, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 63-
71. Ariel LUGO. Estimativas de reduções na diversidade de espécies da floresta tropical, in Edward Wilson 
(org.). Biodiversidade, op. cit., p. 72-88. Dennis MURPHY. Desafios à diversidade biológica em áreas 
urbanas, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 89-97. Especificamente sobre as florestas 
tropicais, também importantes pela inflexão no debate público, especialmente na academia dos países 
centrais: Peter RAVEN. Nossas decrescentes florestas tropicais, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, 
op. cit., p. 153-7. Terry ERWIN. A copa da floresta tropical: o coração da diversidade biótica, in Edward 
Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 158-65. Daniel JANZEN. Florestas tropicais secas: o mais 
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destinado a cumprir o ciclo da vida, “as espécies que vivem hoje representam menos de um 

centésimo de 1% de todas as espécies que já viveram na Terra, e todas as espécies 

terminarão por se extinguir.” 182 Entretanto, deslocando o nível de questionamento causal 

sobre as extinções (saindo da inexorável conclusão do ciclo de vida dos planetas em torno 

da estrela solar, apontada por Lewontin), Edward Wilson faz um outro apontamento: 

“Muitas dessas espécies estão desaparecendo ou sendo postas em perigo iminente de 

extinção pela redução de hábitats e por outras atividades humanas.” 183  

Essas constatações tornaram-se objeto de preocupação da opinião pública, após 

quase quatro décadas de intensa militância e reflexão ecológica por parte dos movimentos 

ambientalistas, tendo incorporado-se em políticas estatais, convenções e tratados 

internacionais. 184 No entanto, mesmo com a obtenção de alguns avanços nessa verdadeira 

                                                                                                                                                                
ameaçado dos grandes ecossistemas tropicais, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 166-76. 
Russel MITTERMEIER. Diversidade de primatas e a floresta tropical: estudos de casos do Brasil e de 
Madagascar e a importância dos países com megadiversidade, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. 
cit., p. 186-97. Sobre outros ecossistemas: Harold MOONEY. Lições de regiões de clima mediterrâneo, in 
Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 201-11. Jerry FRANKLIN. Diversidade estrutural e 
funcional em florestas temperadas, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 212-23. Paul 
RISSER. Diversidade em e entre prados, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 224-9. Peter 
VITOUSEK. Diversidade e invasões biológicas de ilhas oceânicas, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, 
op. cit., p. 230-41. 

182 Richard LEWONTIN. A tripla hélice – gene, organismo e ambiente, trad. José Filho, p. 114. São Paulo: 
Companhia das Letras: 2002. Cf. p. 73-4: “Dentre todas as espécies que existiram, 99% estão extintas e todas 
as que hoje existem um dia estarão extintas. Na verdade, um dia toda a vida da Terra estará extinta, se não 
por outras razões, pelo fato de que o Sol se expandirá e queimará o planeta dentro de cerca de 2 bilhões de 
anos; podemos dizer com segurança que a vida na Terra está 50% concluída. Não há nenhuma evidência de 
que os organismos vivos tenham se tornado, ao longo da sua evolução, mais bem adaptados ao mundo. 
Embora o tempo médio entre a origem e a extinção das espécies tenha flutuado de uma era para outra em face 
das glaciações, da separação dos continentes e de colisões ocasionais com meteoros, não se verifica nenhuma 
tendência de expansão desse tempo a longo prazo. Tampouco há base factual para afirmarmos que as 
espécies estejam em harmonia ou em equilíbrio umas com as outras ou com o mundo exterior. Não podemos 
evitar mudanças ambientais e extinções de espécies. Necessitaremos de toda a força política que pudermos 
reunir somente para influenciar a direção e o ritmo da mudança do mundo natural. O que podemos fazer é 
tentar afetar a taxa de extinção e a direção das alterações ambientais de modo a tornar mais viável uma vida 
digna para os seres humanos. O que não podemos fazer é manter as coisas como estão.”  

183 Edward WILSON. Naturalista, op. cit., p. 65.  

184 Para o caso brasileiro, cf. Ana Lucia Delgado ASSAD. Biodiversidade: institucionalização e programas 
governamentais no Brasil, op. cit., p. 17-23. Juliana SANTILLI. Socioambientalismo e novos direitos – 
proteção jurídica à diversidade biológica e cultural, p. 23-99. São Paulo: Pierópolis, 2005. Postulando um 
“direito ambiental econômico”, Cristiane DERANI. Direito ambiental econômico, 2 ed., p. 191-273. São 
Paulo: Max Limonad, 2001. Ponto culminante dessa discussão é a metodologia dos “credores e devedores de 
biocapacidade”, aqui noticiada: Humanidade já excede capacidade da Terra – Para WWF, uso de recursos 
ultrapassa capacidade de regeneração, in Folha de São Paulo, 25 de outubro de 2006, p. A-18: “Os seres 
humanos já usam recursos naturais a uma taxa 25% maior que a capacidade do planeta de regenerá-los. Se a 
tendência continuar, afirma um relatório divulgado ontem, em 2050 a humanidade precisará de duas Terras 
para prover suas necessidades. O documento, chamado Living Planet Report, é lançado todo ano pela ONG 
WWF. Ele se baseia em dois indicadores: o chamado índice planeta vivo, que mede as tendências da 



 76 

guerra de posições, no sentido gramsciano 185, por parte da razão ambientalista, as ameaças 

à biodiversidade não cessam. 186  

A título de breve exemplo, visualizemos duas questões: a primeira, a partir do mapa 

abaixo 187, que mostra, por estados da federação, as espécies de mamíferos, répteis e 

anfíbios ameaçadas de extinção: 

                                                                                                                                                                
biodiversidade na Terra, e a pegada ecológica, que calcula fatores como a biocapacidade (área produtiva do 
pasto, lavoura e florestas necessárias à satisfação das necessidades humanas) e a capacidade dos oceanos de 
diminuir a poluição humana. O relatório de 2006, que captura essas tendências globais de 2003, indica que a 
humanidade superou a capacidade regenerativa do planeta por volta de 1980. O índice planeta vivo caiu 30% 
entre 1970 e 2003, o que indica que as extinções estão se acelerando. ‘A humanidade não está mais vivendo 
dos juros da natureza, mas esgotando seu capital’, afirma o relatório. ‘A esse nível de déficit ecológico, a 
exaustão dos ativos ecológicos e o colapso em grande escala dos ecossistemas parece cada vez mais 
provável.’ Esse déficit não é igual para todos os seres humanos. A maioria dos países desenvolvidos ‘deve’ 
mais ao planeta por ter uma pegada ecológica maior. Os EUA são o maior exemplo. Cada cidadão americano 
demanda 9,6 hectares para atender a seus padrões de consumo, mas a biocapacidade dos Estados Unidos é de 
apenas 4,7 hectares por pessoa – um déficit ecológico de 4,8 hectares por pessoa. Já o Brasil, pelo menos 
nesse quesito, é (ainda) um credor: cada brasileiro usa 2,1 hectares, tendo o país uma biocapacidade de 9,9 
hectares por pessoa.”   

185 Sobre “guerra de posições e direito”: Alessandro OCTAVIANI. Hegemonia e direito – uma reconstrução 
do conceito de Gramsci, op. cit., p. 96-111.  

186 Tendo como base apenas o ano de 2007: Corais somem cinco vezes mais rápido que florestas – Taxa 
média, que surpreendeu os cientistas autores do estudo, é de 2% ao ano, in Folha de São Paulo, 10 de agosto 
de 2007, A-15; Sudeste concentra mais fauna ameaçada, diz IBGE – Rio de Janeiro tem 39 dos 105 répteis, 
mamíferos e anfíbios em risco de extinção, in Folha de São Paulo, 2 de junho de 2007, p. A-30; Mudança no 
clima ameaça bancos genéticos naturais – Espécies selvagens de amendoim, batata e feijão-de-corda podem 
sumir até 2055, in Folha de São Paulo, 22 de maio de 2007, p. A-12; Biodiversidade – Crise do clima 
ameaça aves migratórias, in Folha de São Paulo, 15 de maio de 2007, p. A-14. Especificamente sobre a 
Amazônia: Reserva pequena falha em proteger ave na Amazônia – Estudo mostra que algumas espécies só 
conseguem habitar áreas grandes, in Folha de São Paulo, 12 de janeiro de 2007, p. A-12; Amazônia Legal 
perdeu 13,3% de sua floresta – Dado é de novo mapa do IBGE, que completou o zoneamento da região, in 
Folha de São Paulo, 26 de janeiro de 2007, p. A-12: “O desmatamento já atinge 13,3 da área da Amazônia 
Legal ou 665.944,0 quilômetros quadrados, segundo cálculos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). O tamanho da área desmatada é equivalente a quase três vezes o Estado de São Paulo ou a 15 
vezes o Estado do Rio de Janeiro. Os cálculos do instituto foram realizados a partir do mapeamento da 
Amazônia Legal, que inclui dados sobre a rede urbana e regional, logística do território, fronteiras 
agropecuária e mineral, entre outros. Em 2005, houve uma queda no ritmo do desmatamento de 31%. A taxa 
de desmatamento de 18.793 quilômetros quadrados, é a menor desde 2001, de acordo com os dados do 
instituto.” Relembrar, em contraponto à última afirmação,  a citada notícia sobre a nova subida do nível de 
desmatamento. 

187 Adquirido no Banco de Imagens Folha de São Paulo; publicado em 2 de junho de 2007. 
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Em outro mapa 188, apresentam-se algumas extrapolações a partir dos dados atuais 

sobre velocidade de extinções, que calculam a possibilidade de perda num espaço de 

aproximadamente 90 anos: 

 

 

II.a.ii.2. Iniciativas de preservação da biodiversidade 

A biodiversidade mundial e a megabiodiversidade brasileira especificamente vêm 

sendo também objeto de políticas cujo escopo é sua preservação, conservação, manejo ou 

desenvolvimento sustentado (utilizando-se cada termo a depender do enfoque adotado e 

das forças com poder sobre o aparato da política ambiental). 189  

                                                           

188 Adquirido no Banco de Imagens Folha de São Paulo; publicado em 22 de maio de 2007.  

189 Alguns exemplos, dos anos de 2006 e 2007, fundados na Política Nacional de Biodiversidade: PA cria 
maior reserva florestal do mundo – Calha Norte do rio Amazonas tem agora 12,7 milhões de hectares de 
unidades de conservação em terras contínuas, in Folha de São Paulo, 5 de dezembro de 2006, p. A-19; Grupo 
reintroduz peixe-boi no AM – Primeira devolução de filhotes à natureza deve ocorrer em fevereiro, ainda em 
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A gama de problemas a ser enfrentada, entretanto, é múltipla.  

Seguindo a agenda de articulação entre questões científicas, políticas, econômicas e 

sociológicas sugerida por Irene Garay e Bertha Becker 190, podem ser apontadas (i) “as 

relações entre sociedade e natureza”, campo aberto aos questionamentos mais amplos 

sobre como os agrupamentos humanos, a partir de sua constituição biológica como espécie, 

organizam instituições e relações sociais que impactam a natureza 191; (ii) as investigações 

                                                                                                                                                                
caráter experimental, in Folha de São Paulo, 21 de agosto de 2007, p. A-16; Isca para morcego ajuda a 
regenerar floresta tropical – Sementes em fezes do animal contribuem para diversidade em reflorestamento, 
in Folha de São Paulo, 14 de fevereiro de 2007, p. A-12; Proteção parcial já favorece peixe visado – 
Biodiversidade: Estudo em recifes de coral no Brasil mostra que medidas simples ajudam espécies 
carnívoras, muito pescadas, in Folha de São Paulo, 13 de fevereiro de 2006, p. A-11. Para experiências norte-
americanas: David FARRIER. Conserving biodiversity on private land: incentives for management or 
compensation for lost expectations?, in Harvard Environmental Law Review, v. 19, 1995, p. 303-408. June 
EDVENSON. Predator control and regulated killing: a biodiversity analysis, in UCLA Journal of 
Environmental Law, v. 13, 1994-95, p. 31-86. James DROZDOWSKI. Saving an endangered Act: The case 
for a biodiversity approach to ESA Conservation efforts, in Case Western Reserve Law Review, v. 45, 1994-
95, p. 553-602. Jarrod BECKER. The role of international parks in promoting species retention and 
biodiversity, in Syracuse Journal of International Law and Commerce, v. 29, 2001-02, p. 371-99. Jet BOYT. 
Struggling to protect ecosystems and biodiversity under NEPA and NFMA: Northwest and Northern Spotted 
Owl, in Pace Environmental Law Review, v. 10, n. 2, 1992-93, p. 1009-50. Linda BREGGIN e Susan 
GEORGE. Planning for biodiversity: sources of authority in State Land use Laws, in Virginia 
Envoironmental Law Journal, v. 22, 2003-04, p. 81-121. Eric BRYN. Through a biodiversity looking-glass: 
an analysis of the Devils Lake Basin Water Management Plan, in Great Plains Natural Resources Journal, v. 
1, 1996, p. 65-96. Sobre a experiência da Nova Zelândia: Stella FRANCES e Paula WARREN. Conservation 
of New Zealand’s Biodiversity into the New Decade – opportunities and challenges, in New Zealand Journal 
of Environmental Law, v. 3, 1999, p. 169-78. 

190 Irene GARAY e Bertha K. BECKER (org.). Dimensões Humanas da Biodiversidade..., op. cit., p. 6-8.   

191 Para uma visão geral da teoria política ecológica: David PEPPER. Socialismo ecológico, trad. Gonçalo 
Feio, p. 305-66. Lisboa: Instituto Piaget, 2000. Contribuindo com a ecologia a partir de Marx: John Bellamy 
FOSTER. A ecologia de Marx – materialismo e natureza, trad. Maria Machado, p. 201-46. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005. Aqui, a inspiração é a nota fundamental dos manuscritos de Paris: Karl MARX. 
Manuscritos econômico-filosóficos, trad. Jesus Rainieri, p. 84. São Paulo: Boitempo, 2004: “(...) a 
universalidade do homem aparece precisamente na universalidade que faz da natureza inteira o seu corpo 
inorgânico (...). (...) O homem vive da natureza significa: a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem de 
ficar num processo contínuo para não morrer. Que a vida física e mental do homem está interconectada com 
a natureza não tem outro sentido senão que a natureza está conectada consigo mesma, pois o homem é uma 
parte da natureza.” No debate ecológico brasileiro, cf. Roberto GUIMARÃES. A ecopolítica da 
sustentabilidade em tempos de globalização corporativa, in Irene Garay e Bertha K. Becker (org.). 
Dimensões Humanas da Biodiversidade..., op. cit., p. 23-56. Talal YONÉS e Irene GARAY. As dimensões 
humanas da biodiversidade: o imperativo das abordagens interativas, in Irene Garay e Bertha K. Becker 
(org.). Dimensões Humanas da Biodiversidade..., op. cit., p. 57-72. Eckart ETHLERS. Biodiversidade e 
mudanças ambientais globais, in Irene Garay e Bertha K. Becker (org.). Dimensões Humanas da 
Biodiversidade..., op. cit., p. 73-87. Doris SAYAGO e Marcel BURSZTYN. A tradição da ciência e a 
ciência da tradição: relações entre valor, conhecimento e ambiente, in Irene Garay e Bertha K. Becker 
(org.). Dimensões Humanas da Biodiversidade..., op. cit., p. 89-109. Para o debate forâneo, James 
NATIONS. A ecologia profunda encontra o mundo em desenvolvimento, in Edward Wilson (org.). 
Biodiversidade, op. cit., p. 101-6. Norman FARNSWORTH. Testando plantas para novos remédios, in 
Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 107-25. Hugh ILTIS. Descobertas fortuitas na exploração 
da biodiversidade: quão bons são os tomates mirrados?, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 
126-36. Mark PLOTKIN. A perspectiva para os novos produtos agrícolas e industriais dos trópicos, in 
Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 137-50. 
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sobre o aparato legal e institucional incidente, que engloba os tratados e convenções 

internacionais, legislações nacionais, convênios com organizações não governamentais, 

contratos com entidades privadas etc. 192; (iii) novas e participativas formas de gestão sobre 

a biodiversidade, os ecossistemas e as arquiteturas políticas e institucionais vertidas a essas 

questões – que internalizem dentro de sua estrutura normativa e operacional os diversos 

atores e conflitos – 193; e (iv) ciência e tecnologia do manejo sustentado, da conservação, 

                                                           

192 Para uma introdução, cf. a articulação entre os três seguintes textos: Sarita ALBAGALI. Convenção sobre 
Diversidade Biológica: uma visão a partir do Brasil, in Irene Garay e Bertha K. Becker (org.). Dimensões 
Humanas da Biodiversidade..., op. cit., p. 113-33. Lêda MENDONÇA, Reginaldo MINARÉ e Tomaz 
LANGENBACH. A biodiversidade e os marcos legais da biossegurança, in Irene Garay e Bertha K. Becker 
(org.). Dimensões Humanas da Biodiversidade..., op. cit., p. 135-57. Rodrigo MEDEIROS e Irene GARAY. 
Singularidade do sistema de áreas protegidas para a conservação e uso da biodiversidade brasileira, in 
Irene Garay e Bertha K. Becker (org.). Dimensões Humanas da Biodiversidade..., op. cit., p. 159-84. Para 
uma visão do quadro imediatamente pré-Convenção sobre Diversidade Biológica: John SPEARS. 
Preservação da diversidade biológica nas florestas tropicais da região asiática, in Edward Wilson (org.). 
Biodiversidade, op. cit., p. 501-13. F. Willian BURLEY. Plano de ação para a silvicultura tropical: 
progressos recentes e novas iniciativas, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 514-21. Nyle 
BRADY. Desenvolvimento internacional e a proteção da diversidade biológica, in Edward Wilson (org.). 
Biodiversidade, op. cit., p. 522-34.         

193 João COELHO. Estado, comunidades e calamidades naturais no Moçambique rural, in Boaventura de 
Souza Santos (org.). Semear outras soluções..., op. cit., p. 217-51. Marisa MATIAS. ‘Não nos lixem’: a luta 
contra a co-incineração de resíduos industriais perigosos nos arredores de Coimbra, in Boaventura de 
Souza Santos (org.). Semear outras soluções..., op. cit., p. 253-84. Arturo ESCOBAR e Maurício PARDO. 
Movimentos sociais e biodiversidade no Pacífico colombiano, in Boaventura de Souza Santos (org.). Semear 
outras soluções..., op. cit., p. 341-74. Thokozani XABA. Prática médica marginalizada: A marginalização e 
transformação das medicinas legais na África do Sul, in Boaventura de Souza Santos (org.). Semear outras 
soluções..., op. cit., p. 377-421. Shiva VISSVANATHAN. Entre a cosmologia e o sistema; a heurística de 
uma imaginação dissidente, in Boaventura de Souza Santos (org.). Semear outras soluções..., op. cit., p. 167-
215. Bertha BEKER. Da preservação à utilização consciente da biodiversidade amazônica. O Papel da 
ciência, tecnologia e inovação, in Irene Garay e Bertha K. Becker (org.). Dimensões Humanas da 
Biodiversidade..., op. cit., p. 355-79. Robert BARBAULT. A conservação e a gestão da biodiversidade: um 
desafio para a Ecologia, in Irene Garay e Bertha K. Becker (org.). Dimensões Humanas da Biodiversidade..., 
op. cit., p. 381-99. Raphael LARRÈRE. Do princípio de naturalidade à co-gestão da diversidade biológica, 
in Irene Garay e Bertha K. Becker (org.). Dimensões Humanas da Biodiversidade..., op. cit., p. 401-12. Irene 
GARAY. Construir as dimensões humanas da biodiversidade: um enfoque transdisciplinar para a 
conservação da floresta atlântica, in Irene Garay e Bertha K. Becker (org.). Dimensões Humanas da 
Biodiversidade..., op. cit., p. 413-45. Helder QUEIROZ e Nelissa PERALTA. Reserva de desenvolvimento 
sustentável: manejo integrado dos recursos naturais e gestão participativa, in Irene Garay e Bertha K. 
Becker (org.). Dimensões Humanas da Biodiversidade..., op. cit., p. 447-73. Guillermo SARMIENTO e 
Marcela PINILLOS. O caso das savanas tropicais da América do Sul: quando a sustentabilidade econômica 
e ecológica não é suficiente, in Irene Garay e Bertha K. Becker (org.). Dimensões Humanas da 
Biodiversidade..., op. cit., p. 215-37. Judith FISZON e Rui CERQUEIRA. Monitoramento: reflexões a 
respeito de políticas públicas de conservação e gestão da biodiversidade, in Irene Garay e Bertha K. Becker 
(org.). Dimensões Humanas da Biodiversidade..., op. cit., p. 239-45. Raphael LARRÈRE e Adel SELMI. 
Pré-história dos parques nacionais franceses ou o exemplo de um esboço de síntese entre conflitos de uso, in 
Irene Garay e Bertha K. Becker (org.). Dimensões Humanas da Biodiversidade..., op. cit., p. 247-60.  
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preservação e restauração, campo que recebe os aportes da chamada “biologia integrativa” 
194. 

Essa é uma agenda de longo alcance, que demanda uma intensa articulação de 

saberes e poderes. A urgência, porém, dos acontecimentos na vida material do planeta e do 

Brasil, talvez não espere nossa (in)capacidade de intervenção tornar-se mais qualificada. 

Tomando novamente um exemplo brasileiro, sabe-se que “o Brasil terá de criar 1.196 áreas 

de preservação em terra e 104 novas zonas de proteção no mar. Respectivamente, 43% das 

regiões secas já identificadas e 57% das marinhas foram consideradas como tendo uma 

importância ‘extremamente alta’ para a preservação da biodiversidade nacional.” 195 A 

                                                           

194 Cf. Avílio FRANCO, Alexander RESENDE, Eduardo CAMPELLO e Michele MACEDO. Recuperação 
de áreas degradadas através da reengenharia ecológica, in Irene Garay e Bertha K. Becker (org.). 
Dimensões Humanas da Biodiversidade..., op. cit., p. 315-40. Maria NUNES. O papel da regeneração 
natural na recuperação de áreas degradadas, in Irene Garay e Bertha K. Becker (org.). Dimensões Humanas 
da Biodiversidade..., op. cit., p. 341-51. F. Willian BURLEY. Monitoramento da diversidade biológica no 
estabelecimento de prioridades em conservação, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 287-91. 
Robert JENKINS JR. Gerenciamento de informação para a conservação da biodiversidade, in Edward 
Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 292-302. J. Trevor WILLIAMS. Identificação e proteção das 
origens de nossas plantas alimentares, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 303-12. Brian 
HUNTLEY. Conservando e monitorando a diversidade biótica: alguns exemplos africanos, in Edward 
Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 313-29. Willian CONWAY. A tecnologia pode ajudar na 
preservação das espécies?, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 333-41. Peter ASHTON. 
Conservação da diversidade biológica em jardins zoológicos, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. 
cit., p. 342-55. Tom CADE. Utilização da ciência e da tecnologia para restabelecer espécies perdidas na 
natureza, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 356-68. Ulysses SEAL. Tecnologia intensiva 
no cuidado de populações ex situ de espécies em extinção, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., 
p. 369-77. Betsy DRESSER. Criobiologia, transferência de embriões e inseminação artificial em programas 
de conservação animal ex situ, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 378-95. Willian 
JORDAN III. Ecologia de restauração: reflexões sobre uma experiência de meio século, in Edward Wilson 
(org.). Biodiversidade, op. cit., p. 399-406. Joy ZEDLER. Restaurar a diversidade em pântanos salgados: 
podemos fazê-lo?, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 407-18. Christopher UHL. 
Restauração de terras degradadas na Bacia Amazônica, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 
419-27. John CAIRNS JR. Aumento da diversidade através da restauração de ecossistemas danificados, in 
Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 428-41. John TODD. Restaurando a diversidade: a busca 
de um contexto social e econômico, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 442-52. Michael 
ROBINSON. Existem alternativas à destruição?, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 455-
61. Miguel ALTIERI e Laura MERRICK. Agroecologia e conservação in situ da diversidade de plantações 
nativas no Terceiro Mundo, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 462-73. Gilberto OCANA, 
Ira RUBINOFF, Nicholas SMYTHE e Dagmar WERNER. Alternativas à destruição em massa: pesquisa no 
Panamá, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 474-82. Sinyan SHEN. Engenharia biológica 
voltada para a produção sustentável da biomassa, in Edward Wilson (org.). Biodiversidade, op. cit., p. 483-
98. 

195 Cf. País precisa proteger 6,2 milhões de km2 – Mapa das áreas prioritárias de preservação da 
biodiversidade tem uma área igual a quatro vezes o Estado do Amazonas, in Folha de São Paulo, 23 de 
dezembro de 2006, p. A-16: “A aprovação dos mapas, feitos em conjunto com a comunidade científica nos 
últimos dois anos, ocorreu em reunião da Conabio (Comissão Nacional de Biodiversidade). Os dados ainda 
devem ser aperfeiçoados no ano que vem, em um seminário para a elaboração do relatório final. Segundo os 
estudos já concluídos, o Brasil terá de criar 1.196 áreas de preservação em terra e 104 novas zonas de 
proteção no mar. Respectivamente, 43% das regiões secas já identificadas e 57% das marinhas foram 
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velocidade da política, lenta em comparação à velocidade das ameaças à biodiversidade – 

causadas prioritariamente pelos padrões de sua apropriação econômica –, os  problemas de 

conjuntura que tomam a atenção do sistema político, trazendo diversas outras pautas para o 

centro do debate, e a força das políticas anti-ambientalistas no seio do legislativo, 

executivo e judiciários brasileiros, são pontos que trazem dúvida quanto à nossa estatura 

como civilização para resolver os problemas que geramos. 

 

II.a.iii. Mapeamento das posições no conflito sobre a biodiversidade 

A biodiversidade mundial e a megabiodiversidade brasileira (que acima teve uma 

breve indicação de suas causas, atuais perigos e aproximações taxonômicas) é objeto de 

intensa disputa, sobre sua apropriação e a configuração da forma jurídica de tal 

apropriação.  

Para mapear as posições nesse conflito, partirei das sugestões de Boaventura de 

Souza Santos, Maria Paula Menezes e João Nunes, mas trarei algumas pontuações críticas 

às suas esquematizações. Os autores percebem quatro visões competindo pela hegemonia: 

(i) a “visão globalocêntrica”; (ii) “a perspectiva nacional dos países do Terceiro Mundo”; 

(iii) a “biodemocracia” e (iv) a perspectiva da “autonomia cultural”. Ao fim desse 

mapeamento, teremos uma topografia das visões para articular e confrontar com a 

manufatura de uma regulação dos recursos genéticos inserida em um direito econômico 

vertido à superação das condições periférica e subalterna. 

A primeira das posições mapeadas pelos autores, a “visão globalocêntrica”, teria 

como pressuposto o discurso sobre “a ameaça à biodiversidade e as respostas a serem 

imediatamente dadas”, tendendo, sempre e fortemente, à monetarização da biodiversidade 

e dos recursos genéticos. Os autores que sustentam a visão seriam de duas ordens: 

organizações da gestão ortodoxa da macroeconomia do sistema-mundo e ONGs dos países 

do centro. Para os autores, a própria CDB poderia ser considerada caudatária desta 

tradição:  

                                                                                                                                                                
consideradas como tendo uma importância ‘extremamente alta’ para a preservação da biodiversidade 
nacional. (...) O bioma pantanal, com 88,7% de remanescentes é o mais preservado de todos. Ele é seguido 
pela amazônia (85%), pela caatinga (62,6%), pelo cerrado e pelos campos sulinos (41,3%).” 
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“Uma visão ‘globalocêntrica’, centrada no tema da gestão dos recursos da 

biodiversidade. Esta posição é defendida principalmente por instituições globais, incluindo 

o Banco Mundial, o G8 e várias ONGs sediadas no norte, como a World Conservation 

Union, o World Resources Institute ou o World Wildlife Fund. O foco desta visão é a 

resposta ao que define como as ameaças à biodiversidade, incluindo a perda de hábitats, a 

introdução de espécies em ambientes que lhes são estranhos, a fragmentação de hábitats 

devido à sua redução etc. A resposta a essas ameaças consiste num conjunto de medidas 

articuladas em vários níveis (local, regional, global), que passam pela investigação 

científica e inventários, a conservação in situ, o planejamento nacional da gestão da 

biodiversidade e a criação de mecanismos econômicos para promover a conservação dos 

recursos, tais como direitos de propriedade intelectual e outros. A própria Convenção sobre 

Biodiversidade, das Nações Unidas, assenta essa concepção, tributária de visões 

dominantes da ciência, do capital e das práticas de gestão, e está na origem do que é, hoje, 

o discurso dominante – embora, como já foi sublinhado, não único – sobre a 

biodiversidade. Ainda que seja reconhecido, nessa perspectiva, 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. É, sobretudo, no domínio da chamada bioprospecção que 

esses esquemas têm sido propostos ao longo das duas últimas décadas.” 196 

                                                           

196 Boaventura de Souza SANTOS, Maria Paula MENEZES e João NUNES. Introdução: Para ampliar o 
cânone da ciência: a diversidade epistemológica do mundo, in Boaventura de Souza Santos (org.). Semear 
outras soluções..., op. cit., p. 61-2. O fato de a Convenção sobre a Diversidade Biológica ser colocada no 
âmbito da visão “globalocêntrica” certamente é objeto de controvérsia, pois muitos a consideram, em 
verdade, muito mais representativa da visão que garante a soberania nacional sobre os recursos genéticos. Por 
outro lado, ao estabelecer-se o Estado nacional como correia de transmissão da lógica da acumulação 
ampliada do capital, em uma chave de interpretação que funcionaliza o Estado nacional – como parece ser a 
interpretação dos autores –, ganha novamente lógica a localização da CDB na visão “globalocêntrica”. 
Entretanto, novamente em contraponto aos autores, as divergências entre os defensores da CDB e do TRIPs 
como espaço privilegiado para a regulação da apropriação dos recursos genéticos parece demonstrar que, de 
fato, a CDB tem sido instrumentalizada como espaço de defesa da soberania nacional, muito mais do que 
comportado-se como mimética das pautas das agências da macroeconomia conservadora mundial. Texto 
representativo dos que encaram a CDB como um espaço privilegiado para o exercício da soberania nacional é 
o de representantes da diplomacia brasileira nas negociações da CDB: Adriana Sader TESCARI e Everton 
Vieira VARGAS. A Biodiversidade como recurso estratégico: uma reflexão do ângulo da Política Externa, 
p. 3-4, texto inédito cedido pelos autores em dezembro de 2007. Brasília: 2007. Cf., ainda, p. 14: “Os 
recursos biológicos, aí compreendidos os genéticos, são um patrimônio estratégico do País.” Para um 
mapeamento inicial sobre as relações entre CDB e TRIPs, Carolina ROSSINI. La biotecnologia y la 
biodiversidad: las assimetrias entre el TRIPS y la CDB y sus reflejos en los países en desarollo, op. cit., p. 
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A segunda perspectiva seria a “dos países do Terceiros Mundo”. Não contestaria 

frontalmente a primeira posição, mas buscaria um contraponto “periférico” à visão 

dominante. A “soberania” sobre os recursos genéticos ganharia para esses atores um peso 

relevante, em uma espécie de inspiração “anti-colonial” e “não-alinhada”:  

“Uma perspectiva nacional, em países do Terceiro Mundo, que, sem pôr em causa, 

no fundamental, a posição anterior e o discurso ‘globalocêntrico’, procura negociar os 

termos dos tratados e estratégias para a biodiversidade em função do que define como 

interesse nacional. Segundo Escobar, o tema dos recursos genéticos veio trazer novo alento 

ao interesse dos governos por essas negociações (Escobar, 1999: 59). Entre os temas mais 

discutidos nessas negociações se incluem a conservação in situ, a soberania sobre os 

recursos genéticos, a dívida ecológica, as transferências de tecnologia e outros.” 197 

A terceira perspectiva é a da “biodemocracia”. A “ameaça à biodiversidade” seria 

reinterpretada, invertendo o sentido da culpabilidade: o padrão histórico de predação dos 

países do centro do sistema mundial moderno, os projetos de desenvolvimento 

recomendados e financiados pelas agências da macroeconomia ortodoxa e, agora, o 

aparelhamento da monetarização da biodiversidade, seriam, em realidade, a grande ameaça 

à biodiversidade. Como seu contrário, dever-se-ia rumar para o controle local dos recursos 

naturais. Os produtores locais, articulados mundialmente, seriam capazes de dar resposta às 

ameaças à biodiversidade, muito mais do que os causadores da crise. Essa perspectiva seria 

manufaturada por ONGs progressistas do Sul:  

                                                                                                                                                                
29-30. Parece-me aliado a essa visão “globalocêntrica”, principalmente quando defende o modelo adotado na 
Costa Rica, Paulo ANTUNES. Diversidade biológica e conhecimento tradicional associado, p. 168. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2002. Sobre o fracasso do modelo da Costa Rica: Marcelo LEITE. Ilusão de um 
paraíso biotecnológico, in Folha de São Paulo, 29 de maio de 2007, p. Mais! 8-9. Também me parecendo 
inserida nessa visão, pela defesa do famoso “acordo Novartis” – tratado adiante –, que teria sido barrado por 
“críticas despropositadas e sem conhecimento de causa”, Viviane BERTOGNA. Biodiversidade e 
propriedade intelectual no Brasil, p. 208. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial). São Paulo,  FDUSP, 
2003.    

197 Boaventura de Souza SANTOS, Maria Paula MENEZES e João NUNES. Introdução: Para ampliar o 
cânone da ciência: a diversidade epistemológica do mundo, in Boaventura de Souza Santos (org.). Semear 
outras soluções..., op. cit., 62. Essa posição é nitidamente articulada por Adriana Sader TESCARI e Everton 
Vieira VARGAS. A Biodiversidade como recurso estratégico: uma reflexão do ângulo da Política Externa, 
op. cit. Cf. Vanessa Dolce de FARIA. Acordos internacionais TRIPS e CDB, in Carla Belas, Eliane Moreira 
e Benedita Barros (orgs.). Saber local/interesse global: propriedade intelectual, biodiversidade e 
conhecimento tradicional na Amazônia, p. 50-4. Belém: Cesupa/MPEG, 2005. Henrique MORAES. 
Palestra, in Seminário ‘Construindo a posição brasileira sobre o regime internacional de acesso e repartição 
de benefícios’, 9-10 de novembro de 2004, p. 24-30, disponível em http://www.museu-
goeldi.br/institucional/construindo_aposicao_brasileira.pdf, acessado em 15 de dezembro de 2007.    
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“Uma concepção defendida pelas ONGs progressistas do Sul que pode ser 

designada por biodemocracia: através da reinterpretação das ‘ameaças à biodiversidade’, 

enfatizando, antes, a destruição de hábitats através de megaprojetos de desenvolvimento, 

das monoculturas do espírito, da agricultura promovida pelo capital e pela ciência 

reducionista e dos hábitos de consumo do Norte promovidos por modelos economicistas –, 

a biodemocracia advoga o deslocamento da atenção do Sul para o Norte enquanto origem 

da crise da biodiversidade. Ao mesmo tempo, é sugerida uma redefinição radical da 

produção e da produtividade, afastando-se da lógica da uniformidade, no sentido de uma 

lógica da diversidade (Escobar, 1999: 59). Esta proposta pressupõe o controle local dos 

recursos naturais, a suspensão dos megaprojetos de desenvolvimento, o apoio a projetos 

que promovam a lógica da diversidade e o reconhecimento de uma base cultural associada 

à diversidade biológica. Os proponentes desta orientação opõem-se ao uso da biotecnologia 

como meio de manutenção da diversidade e ao recurso dos direitos de propriedade 

intelectual (DPI) como instrumento de proteção aos saberes e recursos locais, propondo em 

alternativa, a defesa de direitos coletivos. A articulação de formas de ativismo local ligadas 

em rede à escala internacional e global surge, para esta corrente, como um meio eficaz da 

defesa dos saberes locais.” 198 

A última das perspectivas a constituir essa topografia seria a da chamada 

“autonomia cultural”, que é também enfoque crítico aos discursos das agências da 

                                                           

198 Boaventura de Souza SANTOS, Maria Paula MENEZES e João NUNES. Introdução: Para ampliar o 
cânone da ciência: a diversidade epistemológica do mundo, in Boaventura de Souza Santos (org.). Semear 
outras soluções..., op. cit., p. 62-3. Parece-me que um pensamento muito representativo dessa visão seja o de 
Vandana Shiva; ela procura, ao meu ver, dar conta da articulação da terceira e quarta posições percebidas 
pelos autores. Vandana  SHIVA. Biopirataria – A pilhagem da natureza e do conhecimento, trad. Laura 
Oliveira, p. 91-152. Petrópolis; Vozes, 2001. Vandana SHIVA. Monoculturas da mente – perspectivas da 
biodiversidade e da biotecnologia, trad. Dinah Azevedo, p. 110-6. São Paulo: Gaia, 2003. Vandana SHIVA. 
Biodiversidade, direitos de propriedade intelectual e globalização, in Boaventura de Souza Santos (org.). 
Semear outras soluções..., op. cit., 317-40. Cf. Laymert Garcia dos SANTOS. A nova colonização genética 
(entrevista com Vandana Shiva), in Politizar as novas tecnologias – O impacto sócio-técnico da informação 
digital e genética, p. 73-80. São Paulo: Ed. 34, 2003. Parecem-me também compartilhar desse horizonte de 
sentido as visões de Eliane Moreira e de Henri Novion e Fernando Baptista, ainda que tragam ecos das 
preocupações da segunda posição, a da soberania dos Estados nacionais periféricos, para se contrapor à 
lógica dos Estados centrais: Eliane Cristina Pinto MOREIRA. A proteção jurídica dos conhecimentos 
tradicionais associados à biodiversidade: entre a garantia do direito e a efetividade das políticas públicas, 
Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido), p. 44-74 e 93-5. Belém, Núcleo de 
Altos Estudos Amazônicos - UFPA, 2006. Eliane Cristina Pinto MOREIRA. Relação entre propriedade 
intelectual e biodiversidade, in Carla Belas, Eliane Moreira e Benedita Barros (orgs.). Saber local/interesse 
global: propriedade intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional na Amazônia, op. cit., p. 38-49. 
Também me parecem nesta terceira/quarta posição, mas da mesma maneira sem prescindir totalmente de um 
ponto de vista nacional e anti-periférico, Henry NOVION e Fernando BAPTISTA. O certificado de 
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macroeconomia ortodoxa e das ONGs do Norte, mas difere do enfoque “periférico”, que 

considera desenvolvimentista (e, portanto, articulador, de duas racionalidades perigosas: a 

do Estado nacional e dos capitais nacionais), e da biodemocracia, que não colocaria a total 

ênfase nas micro-relações locais: 

“Finalmente, a perspectiva da autonomia cultural procura, a partir da crítica ao 

conceito de ‘biodiversidade’ enquanto construção hegemônica, abrir espaços no interior da 

rede da biodiversidade de maneira a permitir a construção de formas de desenvolvimento 

baseadas na cultura e em projetos de vida associados a lugares, de modo a contrariar 

orientações etnocêntricas ou, como lhe chama Escobar, ‘extrativistas’ da diversidade 

biológica. Esta é a posição que é protagonizada pelos movimentos da costa colombiana do 

Pacífico estudados por Escobar e Pardo neste volume.” 199 

Esse mapeamento pode ser bastante útil e permite um primeiro momento na 

artesania da regulação que postulo para os recursos genéticos. A superação das condições 

periférica e subalterna traz a tarefa de articulação e costura das três últimas posições para 

tentar o bloqueio e isolamento dos efeitos opressores da primeira. A perspectiva anti-

periférica, da soberania nacional, sem forte inclusão social e democratização do poder 

político, é modernização conservadora e gestão tecnocrática dos recursos. A perspectiva 

anti-subalterna (das classes, setores sociais, comunidades tradicionais, locais e povos 

indígenas submetidos), sem o horizonte do Estado nacional, me parece erodir o espaço 

capaz de contraponto aos grandes poderes econômicos e políticos do sistema-mundo 

(levando água para o moinho da primeira posição, que sempre advogou Estados nacionais 

fracos na periferia). Somente a difícil articulação entre políticas anti-periféricas e anti-

subalternas parece-me ser capaz de apresentar um contrapeso ante à visão 

“globalocêntrica”. Essa articulação deve ser objeto do direito econômico para a superação 

do subdesenvolvimento que regule os recursos genéticos. A esfinge perante essa regulação 

são os desafios furtadiano e gramsciano. 

                                                                                                                                                                
procedência legal no Brasil: Estado da arte da implementação da legislação, in Documentos de 
Investigacón, Instituto Sociomabiental, Peru, n. 2, mar. 2006, p. 1-2.  

199 Boaventura de Souza SANTOS, Maria Paula MENEZES e João NUNES. Introdução: Para ampliar o 
cânone da ciência: a diversidade epistemológica do mundo, in Boaventura de Souza Santos (org.). Semear 
outras soluções..., op. cit., p. 63. Parece-me que, além de raciocinar também na terceira e segunda posições, a 
quarta posição é uma das preocupações em Lucia Fernanda Inácio BELFORT. A proteção dos conhecimentos 
tradicionais dos povos indígenas, em face da Convenção sobre Diversidade Biológica, op. cit., p. 25-9.   
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Todavia, para termos mais clareza ainda dos obstáculos a essa tarefa institucional, 

devo passar à descrição do outro pólo do campo, a biotecnologia. 

 

II.b. Biotecnologia 

 

II.b.i. Biotecnologia: “tradicional” x “moderna”? 

As definições de “biotecnologia” são necessariamente históricas e provisórias, 

segundo Maria Malajovich. São afetadas pelo estado da técnica e pelos interesses sociais 

dos atores com poder para predicar definições. 200 Afastada a possibilidade de 

naturalização e eternização dos conceitos pelo poder de nomeação que o cientista, técnico, 

os órgãos de regulação ou indústrias teriam, a autora apresenta diversas definições 201, 

                                                           

200 Maria MARLAJOVICH. Biotecnologia, p. 2-4. Rio de Janeiro: Axcel, 2004: “O impacto causado pelas 
primeiras experiências de Engenharia Genética levou a numerosas tentativas de redefinição do campo da 
Biotecnologia. Mediante a substituição da expressão ‘intervenção de organismos vivos’ por ‘utilização de 
processos celulares e moleculares’ tratou-se de diferenciar a Biotecnologia clássica da moderna. Porém, 
devido à enorme difusão das técnicas de manipulação gênica, elas acabam se superpondo, e fora do contexto 
histórico resulta difícil distinguir o limite entre ambas. Por outro lado, como a definição de um setor de 
atividades depende dos interesses dos grupos envolvidos, muitas vezes reflete-se a visão dos setores 
profissionais dominantes. Por isso, se revisitarmos os textos da década de 80, anos em que a expressão 
‘biotecnologia’ se expande, encontraremos mais de uma dúzia de definições diferentes do termo.” 

201 Ibid, p. 3-4: “OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development): A aplicação dos 
princípios da ciência e da engenharia ao tratamento de matérias por agentes biológicos na produção de bens e 
serviços (1982). OTA (Office of Technology Assessment): Biotecnologia, de uma forma abrangente, inclui 
qualquer técnica que utiliza organismos vivos (ou parte deles) para obter ou modificar produtos, melhorar 
plantas e animais, ou desenvolver microorganismos para usos específicos (1984). EFB (European Federation 
of Biotechnology): Uso integrado da bioquímica, da microbiologia e da engenharia para conseguir aplicar as 
capacidades de microorganismos, células cultivadas animais ou vegetais ou parte dos mesmos na indústria, 
na saúde e nos processos relativos ao meio ambiente (1989). Houwink, E. H. O uso controlado da informação 
biológica (1989). BIO (Biotechnology Industry Organization): Em sentido amplo, Biotecnologia é ‘bio’ + 
‘tecnologia’, isto é o uso de processos biológicos para resolver ou fazer produtos úteis (2003).” Também 
articulando definições: Raúl BRAÑES e Orlando REY. Política, derecho y administración de la seguridad 
en América Latina y el Caribe, p. 18-21. Chile: CEPAL, PNUMA, 2001. Diane HOFFMAN. The 
biotechnology revolution and its regulatory evolution, in Drake Law Review, v. 38, 1988-89, p. 471-550. 
Janet HOPE. A history of Biotechnology regulation in New Zealand, in New Zealand Journal of 
Environmental Law, v. 6, 2002, p. 1-42. Mary ANGELO. Genetically engineered plant and pesticides: 
recent developments in the EPA’s regulation of biotechnology, in University of Florida Journal of Law and 
Public Policy, v. 7, 1994-96, p. 257-303. Paul HANNA. Recognizing the need for uniform international 
regulation of developing biotechnology: a focus on genetic experimentation, in Loy. L.A. International & 
Comparative Law Review, v. 24, 2002, p. 87-111. Ruth HARLOW. The EPA and biotechnology regulation: 
Coping with scientific uncertainty, in Yale Law Journal, v. 95, 1985-86, p. 553-76. J. Howard BEALES III. 
Modification and the regulation of information, in Food and Drug Law Journal, v. 55, 2000, p. 105-117. 
Suzanne BELL. USDA Regulation of biotechnology: incorporating public participation, in Stanford 
Environmental Law Journal, v. 7, 1987-88, p. 6-48. Hilaire BARNETT. Biotechnology – can the law cope?, 
in Anglo American Law Review, v. 15, 1986, p. 149-69. Barry BROWN e outros. Economic models of an 
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concluindo pelo que chama de “definição simples de biotecnologia”: “atividade baseada 

em conhecimentos multidisciplinares, que utiliza agentes biológicos para fazer produtos 

úteis ou resolver problemas”. 202 

Mais do que trazer definições, entretanto, importa traçar o percurso que cinde o que 

a autora chama de “biotecnologia tradicional” e “biotecnologia moderna”. A 

“biotecnologia tradicional” englobaria “cultivar vegetais, domesticar animais, transformar 

os alimentos ou aproveitar as propriedades curativas de algumas plantas, atividades que 

remontam à alvorada da humanidade e se desenvolveram com base no conhecimento 

empírico, ignorando a existência dos microorganismos ou das leis da herança.” 203 

A “biotecnologia tradicional” seria suplantada pela “biotecnologia moderna” em 

um duplo movimento: (i) em 1953, com a descoberta da estrutura em dupla hélice do 

DNA, por Francis Crick e James Watson 204; e (ii) a partir daí, os diversos 

                                                                                                                                                                
emerging biotechnology industry, in Suffolk University Law Review, v. 27, 1993, p. 1525-46. Stanley 
ABRAMSON. Confidential business information versus the public’s right to disclosure – biotechnology 
renews the challenge, in Kansas Law Review, v. 34, 1985-86, p. 681-701. Stanley ABRAMSON e Thomas 
CARRATO. Crop biotechnology: the case for product stewardship, in Virginia Environmental Law Journal, 
v. 20, 2001, p. 241-66. Dan BURK. Introduction: a biotechnology primer, in University of Pittsburgh Law 
Review, v. 55, 1993-94, p. 611-32. Vincent BRANNIGAN. Biotechnology: a first order technico-legal 
revolution, in Hofstra Law Review, v. 16, n. 3, 1987-88, p. 545-81. REVISTA POLITÉCNICA, n. 209. 
Dossiê: Rumos da biotecnologia industrial no Brasil, 1993, p. 17. Neste dossiê, cf. Carlos MOREIRA 
FILHO. A ligação necessária entre pesquisa e aplicação, p. 30-1; Willibaldo SCHIMIDELL e Oswaldo 
FERNANDES. O aspecto evolutivo dos processos industriais e biotecnológicos, p. 31-3; Walter BORZANI 
e Willibaldo SCHIMIDELL. A biotecnologia industrial na Poli, p. 76-7. Trazendo definição de biotecnologia 
para depois postular uma postura absenteísta do Estado, a ser substituída então “pela conduta da pessoa 
excepcionalmente diligente” como “paradigma desejável”: Rachel SZTAJN. Direito e incertezas da 
biotecnologia: custo social das pesquisas, in Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e 
Financeiro, n. 119, 2000, p. 35.  

202 Maria MARLAJOVICH. Biotecnologia, op. cit., p. 4: “Esta definição é suficientemente abrangente para 
englobar atividades tão variadas como as de engenheiros, químicos, agrônomos, veterinários, 
microbiologistas, biólogos, médicos, advogados, empresários, economistas etc.” 

203 Ibid, p. 2: “A partir de 1850 surgem novas áreas do conhecimento; nascem a Microbiologia, a Imunologia, 
a Bioquímica e a Genética. A Química Industrial se desenvolve aceleradamente e, também, aumenta a 
intervenção da Engenharia Agrícola e da Pecuária no gerenciamento do campo. Em 1914, Karl Ereky, um 
engenheiro agrícola húngaro, desenvolve um gigantesco plano de criação de suínos visando substituir as 
práticas tradicionais por uma indústria agrícola capitalista baseada no conhecimento científico. Deve-se a 
Ereky (1919) a primeira definição de biotecnologia, como ‘a ciência e os métodos que permitem a obtenção 
de produtos a partir da matéria-prima, mediante a intervenção de organismos vivos’. Para ele, a era 
bioquímica substituiria a era da pedra e do ferro. O século XX assiste a um desenvolvimento extraordinário 
da ciência e da tecnologia (eletrônica, informática). Da convergência entre ambas resultam logros 
extraordinários em vários setores produtivos, onde os seres vivos constituem a base de itens tão diversos, 
como a produção de variedades vegetais mais produtivas, a fabricação de novos alimentos, o tratamento do 
lixo, a produção de enzimas e os antibióticos.”    

204 James WATSON, com Andrew Berry. DNA – o segredo da vida, trad. Carlos Malferrari. p. 47-74. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2005. Ricardo FERREIRA. Watson & Crick – a história da descoberta da 
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aprofundamentos em pesquisas técnicas, que culminam com a transferência de um gene de 

sapo a uma bactéria, em 1973, abrindo espaço para a entrada em cena da genômica, ponto 

culminante do processo: “A proposta de Watson e Crick (1953) de um modelo helicoidal 

para a molécula de DNA representa, sem dúvida, um marco fundamental na história da 

Biologia Molecular. Mas a divisória entre a Biotecnologia Clássica e a Biotecnologia 

Moderna é uma série de experiências realizadas por H. Boyer e S. Cohen, que culmina em 

1973 com a transferência de um gene de sapo a uma bactéria. A partir desse momento é 

possível mudar o programa genético de um organismo, transferindo-lhe genes de outra 

espécie.” 205 

Lévêque também aponta para uma cisão entre biotecnologia “tradicional” e 

“moderna”, estando no horizonte ou trajetória da primeira a criação de raças de animais e 

variedades de plantas, com os métodos de cruzamento, hibridação e seleção, e as técnicas 

de fermentação; a indústria da biotecnologia tradicional para o autor é fundamentalmente a 

alimentícia, com os aromas, corantes ou aditivos. Já a segunda se utilizaria de métodos que 

“diferem radicalmente dos métodos tradicionais, pois eles consistem em transferir 

                                                                                                                                                                
estrutura do DNA, p. 57-84. São Paulo: Odysseus Editora, 2003. Paul STRATHERN. Crick, Watson e do 
DNA, trad. Maria Borges, p. 80. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. Matt RIDLEY. Genoma – a 
autobiografia de uma espécie em 23 capítulos, op. cit., p. 63-5. Cf. tb. Crick versus Watson – Jornalista lança 
nos EUA uma biografia do físico inglês que lançou a maior revolução da biologia ao desvendar a estrutura do 
DNA, in Folha de São Paulo, 29 de abril de 2007, p. Mais!-9. 

205 Maria MARLAJOVICH. Biotecnologia, op. cit., p. 2. Cf. p. 2-3: “Na passagem de uma biotecnologia de 
laboratório a uma biotecnologia industrial, a engenharia genética ocupa um lugar de destaque como 
tecnologia inovadora. Em alguns casos, como os da insulina e do hormônio de crescimento, a inovação 
consiste em substituir os métodos de obtenção tradicionais. Em outros casos, como o dos anti-corpos 
monoclonais ou do GoldenRice, um arroz como vitamina A, trata-se de produtos inteiramente novos. 
Entretanto, a manipulação gênica não é a única ferramenta disponível. A Biotecnologia abrange hoje uma 
área ampla do conhecimento que decorre da ciência básica (biologia molecular, microbiologia, biologia 
celular, genética etc.), da ciência aplicada (técnicas imunológicas e bioquímicas, assim como técnicas 
decorrentes da física e da eletrônica), e de outras tecnologias (fermentações, separações, purificações, 
informática, robótica e controle de processos). Trata-se de uma rede complexa de conhecimentos onde 
ciência e tecnologia se entrelaçam e se complementam.” Sobre a velocidade do momento entre a descoberta 
da estrutura helicoidal e o surgimento da indústria biotecnológica, veja-se o comentário de Eric 
HOBSBAWN. A Era dos Extremos - O breve século XX – 1914/1991, trad. Marcos Santarrita, p. 509. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1995: “A biotecnologia foi ainda mais rápida. As técnicas de DNA 
recombinante, ou seja, técnicas para combinar genes de uma espécie com os de outra, foram reconhecidas 
pela primeira vez como adequadamente praticáveis em 1973. Menos de vinte anos depois, a biotecnologia era 
uma coisa comum no investimento médico e agrícola.” Cf. ainda James WATSON, com Andrew Berry. DNA 
– o segredo da vida, op. cit., p. 135-40. Adiante haverá tratamento específico das chamadas “indústrias da 
vida”.   
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artificialmente o material genético (um gene ou uma seqüência de genes) para um 

organismo vivo.” 206  

Eliane Moreira expõe um quadro com as “gerações biotecnológicas”, que seriam 

três: “1ª. geração biotecnológica – Fase empírica do desenvolvimento biotecnológico 

(aumento gradual do interesse em microbiologia; cruzamento e fertilização de plantas e 

animais; fermentação alcoólica; uso de enzimas para mudança de características naturais); 

2ª. geração biotecnológica – Revolução microbiológica no final século XIX e começo do 

século XX (avanço em técnicas de fermentação, hibridação, seleção genética por 

cruzamentos, vacinas, penicilinas e antibióticos, enzimas e macrobiologia aplicada, 

proteínas unicelulares e biomassa); 3ª. geração biotecnológica – Engenharia genética 

(trajetória de anticorpos monoclonais: engenharia de anticorpos, anticorpos monoclonais; 

trajetória farmacêutica: design de drogas, engenharia de proteínas, clonagem de proteínas 

por DNA recombinante; trajetória química: engenharia de enzimas, biotransformadores, 

química combinatória; biotecnologia vegetal: desenvolvimento de plantas transgênicas, uso 

de bactérias e vírus agrícolas como vetores; biotecnologia animal: animais transgênicos).” 
207 

Até aqui, parece que há uma linha comum – a manipulação da reprodução da vida – 

que evolui sem rompimento de estatuto de um momento a outro, somente aprofundando a 

                                                           

206 Christian LÉVÊQUE. A biodiversidade, op. cit., p. 104-111. Sobre transgênicos: Hugh LACEY. A 
controvérsia dos transgênicos – questões científicas e éticas, op. cit., p. 29-56. Hugh LACEY. Há 
alternativas ao uso dos transgênicos?, op. cit., p. 7-9. Jorge REICHMANN. Cultivos e alimentos 
transgênicos – um guia crítico, trad. Ricardo Rosenbush, p. 77-93. Petrópolis: Vozes, 2002. Lavínia 
PESSANHA e John WILKNSON. Transgênicos, recursos genéticos e segurança alimentar – o que está em 
jogo nos debates?, p. 23-84. Campinas: Armazém do Ipê, 2005. Marcos FUCK. Funções públicas e arranjos 
institucionais: o papel da Embrapa na organização da pesquisa de soja e milho híbrido no Brasil, 
Dissertação (Mestrado em Geociência), p. 61-4. Campinas, IG-Unicamp, 2005. Eric SHAYER, As plantas 
transgênicas: inovação tecnológica, instituições e risco, Dissertação (Mestrado em Economia), p. 23-43. São 
Paulo, FEA-USP, 2001. Fátima CARDOSO. Transgênicos são do bem. Transgênicos são do mal. – Entenda 
de uma vez essa questão, p. 33-55. São Paulo: Terceiro nome/Mostarda, 2005. Marcelo LEITE. Os alimentos 
transgênicos, p. 25-59. São Paulo: Publifolha, 2000. Para uma série de pareceres jurídicos contratados pela 
ABIA – Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação e que defendem, com argumentos variados, as 
posições favoráveis aos transgênicos: Miguel REALE. Parecer, in ABIA/Patrícia Fukuma (org.). 
Biotecnologia no Brasil – uma abordagem jurídica, p. 169-210. São Paulo: 2002. Manoel Gonçalves 
FERREIRA FILHO. Parecer, in ABIA/Patrícia Fukuma (org.). Biotecnologia no Brasil..., op. cit., p. 139-67. 
Guido Fernando Silva SOARES. Organismos geneticamente modificados (OGM), a legislação brasileira e 
os princípios e normas do direito internacional do meio ambiente – Parecer, in ABIA/Patrícia Fukuma 
(org.). Biotecnologia no Brasil..., op. cit., p. 35-138. 

207 Eliane Cristina Pinto MOREIRA. A proteção jurídica dos conhecimentos tradicionais associados à 
biodiversidade: entre a garantia do direito e a efetividade das políticas públicas, op. cit., p. 88. 
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trajetória anterior. Tratar-se de mero “aprofundamento” permite fazer a cisão entre 

biotecnologia “antiga” e “moderna” ou entre suas três gerações. 

Já Michelangelo Trigueiro parece-me trabalhar com a noção de “salto qualitativo” 

entre os momentos da biotecnologia, que os apartaria: “(...) a nova biotecnologia busca 

aprofundar o entendimento da constituição molecular de organismos, para ativar alterações 

importantes no nível celular e no molecular. Neste sentido, elas representam avanço 

qualitativo (...). (...) a nova biotecnologia procura interferir diretamente no código genético 

do organismo, introduzindo, por meio de técnicas específicas, a característica genética 

desejada. (...) as biotecnologias tradicionais, apoiadas em algumas especialidades que a 

sustentam, seguem um curso quase que inteiramente linear (...). (...) A nova biotecnologia, 

por sua peculiaridade – interdisciplinar, altamente heterogênea em sua composição de 

atores, extremamente complexa em suas práticas sociais, fortemente contextualizada em 

uma gama de interesses econômicos, políticos e científicos, requer instrumentos analíticos 

próprios e ferramentas novas para sua avaliação e adequada interpretação, bastante 

distintos dos métodos e dos instrumentos para se avaliarem áreas mais tradicionais do 

desenvolvimento científico-tecnológicos (...) [como] a biotecnologia tradicional.” 208 

A junção, em uma mesma unidade conceitual, da biotecnologia “tradicional” e 

“moderna”, não me parece a mais adequada, pois aponta para uma linha de continuidade – 

baseada no fato de tratar-se de controle da intervenção sobre a reprodução da vida – onde 

me parece haver uma ruptura, causada não só pelo aumento sem precedentes da qualidade 

da intervenção, mas também por trazer a possibilidade de alterar o próprio sentido da 

reprodução, o que não estava no horizonte da técnica anterior, como sublinhou Laymert 

Garcia dos Santos ao pontuar a contribuição dos irmãos Chapman, que lembravam o 

                                                           

208 Michelangelo TRIGUEIRO. O Clone de Prometeu – A biotecnologia no Brasil: uma abordagem para 
avaliação, p. 28-30. Brasília: UNB, 2002. O autor faz uso de Latour, p. 24: “Assim, ciência e tecnologia – ou 
para usar conhecida expressão de Bruno Latour, tecnociência – são conhecimentos, mas sobretudo, poder, 
dominação. É nesse sentido que se entendem, aqui, as novas biotecnologias: importantes e poderosas armas 
na busca de crescente hegemonia econômica, política e material, em seu significado mais abrangente, além, 
obviamente, de todo o seu lado positivo de benefícios à humanidade.” Também fazendo uso de Latour para 
explicar a ciência na periferia: Henrique CUKIERMAN. Yes, nós temos Pasteur – Manguinhos, Oswaldo 
Cruz e a história da ciência no Brasil, p. 151, 225 e 339. Rio de Janeiro: Relume Dumará/Faperj, 2007. 
Também usando Latour, mas apoiando-se muito em Gramsci e Mannheim: Marcelo BURGOS. Ciência na 
periferia: a luz síncrotron brasileira, p. 8-14. Juiz de Fora: UFJF, 1999. Tomando Latour como referência 
lateral no debate sobre tecnologia: René DECOL. Era da informação; sociedade, mito e tecnologia, p. 4. São 
Paulo: CEBRAP – Programa de Formação de Quadros Profssionais, mimeo, 2005. Sobre o livro de 
Cukierman, Laymert Garcia dos SANTOS. Ciência Renascida, in Folha de São Paulo, 7 de outubro de 2007, 
p. Mais!-3. 
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Coringa ensandecido, rebuscando clássicos da arte com bigodes e pichações de spray. 

Neste sentido, penso que são pertinentes as observações de Trigueiro.  

Dizer que as duas técnicas fazem parte do mesmo conjunto ou da mesma trajetória 

tecnológica não me parece útil, pois oculta a violência – presente e potencial – do segundo 

momento, incomparável com o primeiro. Talvez aqui o desafio seja pensar o diferente, das 

novas técnicas, não o semelhante. A tarefa é não apaziguar o pensamento, remetendo-se à 

segurança de uma supostamente conhecida e controlada genealogia. A tarefa é incomodar 

o pensamento com os perigos do novo, “fazer ciência até onde podemos suportar”, para 

relembrar, mais uma vez, o estóico Weber. 

 

II.b.ii. Do gene à genômica: o mesmo determinismo? 

A biotecnologia “moderna” apontada no item anterior “culmina” no que foi 

identificado por Marcelo Leite como uma mitologia toda específica: “(...) o discurso 

sobre/a favor da genômica tende a recorrer à construção de uma espécie de mitologia 

molecular em que a própria genealogia do campo é reconstruída como uma história de 

proporções épicas, ao longo do percurso Mendel � Watson e Crick � Cohen e Boyer � 

PGH e Celera.” 209  

Assim, para abrir brechas nessa mitologia e compreender com mais acuidade as 

fissuras e descontinuidades do campo e de suas narrativas, socorro-me da tradição dos 

estudiosos críticos da biologia, como Keller e Lewontin. 

A genética, a partir da periodização de Evelyn Fox Keller, remonta ao ano de 1900 

e às redescobertas (independentes umas das outras) do trabalho do monge Gregor Mendel, 

realizado quarenta anos antes, sobre as famosas ervilhas: “Em 1900 apareceram três textos 

no mesmo volume do Proceedings of the German Botanical Society – o primeiro de Hugo 

de Vries, o segundo de Carl Correns e o terceiro de Erich von Tschermak. De Vries, 

                                                           

209 Marcelo LEITE. Promessas do genoma, p. 77. São Paulo: Unesp, 2007. PGH = Projeto Genoma Humano. 
Sobre o Projeto Genoma Humano: Kevin DAVIES. Decifrando o genoma – A corrida para desvendar o 
DNA humano, trad. Rosaura Eichemberg, p. 84-184. São Paulo: Companhia das Letras, 2001; Evelyn Fox 
KELLER, O século do gene, trad. Nelson Vaz, p. 13-6. Belo Horizonte: Crisálida, 2002. Richard 
LEWONTIN. Biologia como ideologia – A doutrina do DNA, op. cit., p. 67-91. James WATSON, com 
Andrew Berry. DNA – o segredo da vida, op. cit., p. 182-248. Mônica TEIXEIRA. O projeto genoma 
humano, p. 23-33. São Paulo: Publifolha, 2001. Fritjof CAPRA. As conexões ocultas, trad. Marcelo Cipolla, 
p. 172-3. São Paulo: Cultrix, 2002. Sobre o livro Promessas do genoma, de Marcelo Leite: A hélice dupla e 
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Correns e Tschermak haviam independentemente ‘redescoberto’ as regras de herança que 

Gregor Mendel, na época um obscuro monge austríaco, havia encontrado quarenta anos 

antes em suas investigações solitárias sobre a reprodução de ervilhas. O texto original de 

Mendel pode ter deixado de atrair muita atenção, mas esses textos não. Na verdade, eles 

têm o crédito de não apenas haver resgatado Mendel do esquecimento, como também de 

haver lançado a ciência que logo receberia o nome de ‘genética’ e, com essa nova ciência, 

a época que estou chamando ‘o século do gene’.” 210 

Na esteira desses três trabalhos, em 1906, seria cunhado o termo “genética”, e em 

1909 o termo “gene”: “O termo específico genética foi cunhado em 1906, quando William 

Bateson informou ao Congresso Internacional de Botânica que ‘um novo e bem 

desenvolvido ramo da fisiologia foi criado. A este estudo podemos dar o título de 

Genética.’ O termo gene apareceu três anos depois, introduzido por Wilhelm Johannsen.” 
211  

Parte essencial da busca desses pesquisadores era encontrar uma unidade 

fundamental que pudesse ser controlada, tanto empiricamente, em um primeiro passo, 

quanto teórica e ideologicamente, em um segundo. Os padrões de reprodução estavam 

minimamente controlados, já desde Mendel, mas as causas materiais de tais padrões e a 

forma de expressão dessas regras não havia alcançado qualquer consenso: “O que era um 

gene? Isso ninguém podia dizer. O próprio Johannsen queria uma palavra nova, de maneira 

que ela pudesse estar livre da contaminação do preformacionismo associado com termos 

precursores, tais como as gêmulas de Darwin (suas unidades de ‘pangênesis’), os 

determinantes de Weismann, ou os pangenes de de Vries. ‘Então’, ele escreveu, ‘parece 

mais simples isolar as duas últimas sílabas, ‘gene’, que é o que nos interessa... A palavra 

gene está completamente livre de qualquer hipótese: ela expressa somente o fato evidente 

de que, em qualquer caso, muitas características de um organismo são especificadas nos 

gametas por meio de condições especiais, fundadoras e determinantes, as quais estão 

presentes de maneira única, separada e, portanto, independente – em resumo, precisamente 

o que gostaríamos de chamar de genes.’ Dois anos mais tarde, Johannsen acrescentou: ‘O 

                                                                                                                                                                
as duas culturas – Debate sobre ‘Promessas do genoma’, de Marcelo Leite, aponta hiato entre cientistas 
sociais e biólogos moleculares, in Folha de São Paulo, 1�. de abril de 2007, p. Mais-8.  

210 Evelyn Fox KELLER, O século do gene, op. cit., p. 13. Sobre Evelyn Keller: Marcelo LEITE. Biologia 
desorientada, in Folha de São Paulo, 15 de maio de 2005, p. Mais!-9. 

211 Evelyn Fox KELLER, O século do gene, op. cit., p. 13. 
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‘gene’ nada mais é que uma palavrinha muito bem aplicável, facilmente combinável com 

outras, e então pode ser útil como uma expressão para ‘fatores unitários’, ‘elementos’ ou 

‘alelomorfos’ nos gametas, demonstrados pelas pesquisas mendelianas modernas... Quanto 

à riqueza dos ‘genes’, ainda não vale a pena propor qualquer hipótese; mas que a noção de 

gene cobre uma realidade, é evidente no mendelismo’.” 212 

O encontro dessa “palavrinha” não é banal, pois a forma de expressão lingüística 

das idéias pôde unificar e direcionar esforços, funcionando como um horizonte de 

pesquisa. Criara-se em verdade um topói científico poderoso, capaz de aglutinar conjuntos 

de informações e organizar pautas de investigação, intensificando a busca pela existência 

física dessa “unidade fundamental” e de suas características. A criação da palavra ajudou a 

formatar o paradigma: “Uma palavrinha, talvez – mas extremamente poderosa, no entanto. 

De fato, essa palavrinha mostrou-se poderosa o suficiente para guiar a pesquisa na ciência 

da genética através do restante do século.” 213 

                                                           

212 Ibid, p. 13-4. Cf., sobre a “palavrinha”, demonstrando também que a prédica da função chegou antes da 
descoberta da estrutura, Luigi Luca CAVALLI-SFORZA. Genes, povos e línguas, trad. Carlos Malferrari, p. 
37. São Paulo: Companhia das Letras, 2003: “Introduzirei aqui a palavra ‘gene’. Todos já ouvimos falar em 
gene, mas poucos conhecem o significado preciso do termo. A antiga definição – ‘unidade de 
hereditariedade’ – ainda é de difícil compreensão; na realidade, era usada quando não se sabia o que era um 
gene em termos químicos. Atualmente é possível elaborar uma definição muito mais concreta: um gene é um 
segmento de DNA que possui uma função biológica específica e identificável, e na prática, a mais freqüente 
é a de gerar determinada proteína. Um gene, portanto, é parte de um cromossomo, uma haste encontrada no 
núcleo das células, e contém um filamento extramente longo de DNA, espiralado e organizado de modo 
complicado. Em geral, cada célula possui muitos cromossomos, e a distribuição para as células-filhas ocorre 
de tal maneira que uma célula-filha recebe uma cópia completa dos cromossomos da célula-mãe.” Cf. 
Richard LEWONTIN. Biologia como ideologia – A doutrina do DNA, op. cit., p. 52-4. Para um panorama da 
biologia e a tentativa de suas “sínteses como ciência única”: Ernst MAYR. Biologia, ciência única – 
Reflexões sobre a autonomia de uma disciplina científica, trad. Marcelo Leite, p. 98-112. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2005. Para um panorama sobre Darwin, Adrian DESMOND e James MOORE. 
Darwin – a vida de um evolucionista atormentado, trad. Cynthia Azevedo, 4 ed. São Paulo: Geração 
Editorial, 2001. Nélio BIZZO. Darwin – Do telhado das Américas à teoria da evolução. São Paulo: 
Odysseus, 2002.    

213 Evelyn Fox KELLER, O século do gene, op. cit., p. 14. “Não surpreende que as restrições de Johannsen 
contra as hipóteses relativas à natureza material do gene tivessem muito menos influência. Ainda em 1933, 
T.H. Morgan pôde afirmar: ‘Não há opinião consensual entre os geneticistas sobre o que são genes – se eles 
são reais ou puramente fictícios.’ Ainda assim, para a maioria dos colegas de Morgan (na verdade, para o 
próprio Morgan), os genes já haviam se tornando incontroversamente reais, entidades materiais – os análogos 
biológicos das moléculas e átomos da ciência física, dotados das propriedades que tornariam possível, como 
de Vries havia escrito, ‘explicar por suas combinações os fenômenos do mundo vivo.’ Para H. Muller, um 
aluno de Morgan, o gene não era apenas a unidade fundamental da hereditariedade’, mas sim ‘a base da 
vida’. Então, para Muller, assim como para muitos outros geneticistas, a questão que se impunha era crucial: 
Exatamente que tipo de unidade é um gene? Talvez ele seja algum tipo de molécula química, mas de que 
tipo? De que ele é feito, de que tamanho é, mas acima de tudo, de onde vem seu poder miraculoso de 
determinar as propriedades de um organismo em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, assegurar a 
estabilidade daquelas propriedades de uma geração para outra?”  
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Essa estratégia discursiva pela busca da unidade fundamental, do “átomo da 

biologia”, foi uma força poderosa dentro do campo, que culminou na genômica, técnica 

vertida à pesquisa das características de cada gene, individualmente considerados. Na 

genômica, os genes ganham poder de determinação sobre características, destinos e – nos 

casos mais empolgados – são sua causa única e incontrastável, dada a força da 

programação. Essa articulação entre persuasão e orçamentos de pesquisa apresentada pela 

genética é a base do surgimento da indústria biotecnológica, como aponta Keller: 

“Finalmente, uma última função do discurso sobre o gene precisa ser mencionada, e isso 

tem a ver com seu uso como um instrumento de persuasão. Nunca na história do gene o 

termo teve tanta força na imaginação popular quanto nos últimos anos e, 

conseqüentemente, nunca o discurso sobre o gene teve tanto poder persuasivo – isto é, 

retórico. A invocação dos genes já se mostrou eficiente não só em conseguir 

financiamentos e promover agendas de pesquisa mas também (e especialmente, talvez) no 

marketing de produtos de uma indústria biotecnológica em rápida expansão. De fato, as 

novas parcerias entre ciência e comércio que estão sendo forjadas diariamente pelas 

promessas da genômica ligam a genética ao mercado com uma força e intimidade sem 

precedentes nos anais da pesquisa básica nas ciências biológicas. Quanto mais apertados 

esses laços, maior o investimento do cientista pesquisador no poder retórico de uma 

linguagem que funciona tão bem. Tais conexões são óbvias. (...) Ressonâncias entre esses 

diferentes efeitos tornam excessivamente difícil desistir do discurso sobre o gene, tanto no 

laboratório quanto no mercado. Pode-se dizer que tais formas de mútuo reforço é 

exatamente o que faz a terminologia da prática científica ser auto-estabilizadora, pelo 

menos a curto prazo.” 214  

Em uma linha que foi da busca do “átomo da biologia”, a unidade fundamental da 

hereditariedade, até uma indústria que vende soluções de intervenção nessa unidade 

fundamental, reforçou-se, de maneira oculta, sob o manto da hard science, um 

determinismo genético forte.  

Existem, é claro, críticas a essa leitura monocausal da condição humana, como 

mostra Lewontin, em piada com James Watson, afirmando que a melhor explicação é “a 

tripla hélice”, e não a dupla: “Tomadas em conjunto, as relações entre genes, organismos e 

ambientes são relações recíprocas, nas quais os três elementos atuam como causas e 

                                                           

214 Ibid, p. 160-1. 
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efeitos. Tanto os genes como o ambiente são causas dos organismos, os quais, por sua vez, 

são causas dos ambientes, de maneira que os genes, pela mediação dos organismos, 

tornam-se causas dos ambientes.” 215 

Além da desconstrução do determinismo genético ao nível das interações gerais 

entre ambiente, organismo e gene, há críticas quanto à própria capacidade de o gene 

individual “portar a programação”, geradas por resultados de pesquisas hard. 216 Leite 

aponta que há um descompasso entre a prática dos laboratórios e o discurso ainda 

imperante. A prática já demonstraria que leituras monocausais não são suficientes; o 

discurso – e o pensamento, portanto – ainda estaria preso ao paradigma da “palavrinha”. 217  

Esses reforços mútuos entre ideologia atomista na pesquisa biológica e produção de 

adequado marketing de uma indústria (“vendemos a cura específica e mais profunda para 

tal e qual características”) contam com a manufatura da opinião pública através da 

                                                           

215 Richard LEWONTIN. A tripla hélice – gene, organismo e ambiente, op. cit., p. 105. A aleatoriedade é um 
elemento de peso: Cf. p. 45: “O organismo não é determinado nem pelos seus genes, nem pelo seu ambiente, 
nem mesmo pela interação entre eles, mas carrega uma marca significativa de processos aleatórios.” Além 
dessa abordagem, atente-se para a chamada biologia desenvolvimental, que é o espaço de pesquisa em que se 
estudam todos os fatores que moldam o organismo, e por isso articula agenda crítica ao determinismo 
genético. 

216 Cf. o relato sobre tais pesquisas: Marcelo LEITE. Contra todos os dogmas, in Folha de São Paulo, 17 de 
julho de 2005, p. Mais!-9. “Na mira dos autores estava a noção furada de determinismo genético, ainda muito 
popular, que leva à desconsideração de outros eventos dentro e fora das células, não imediatamente 
genéticos, na formulação de estratégias experimentais. No sentido amplo, é a crença de que os genes 
determinam tudo num organismo, da estrutura ao comportamento. No sentido estrito, está encapsulado no 
Dogma Central de Crick: DNA faz RNA, que faz proteína. Apenas os genes estariam no comando da vida, 
pois proteínas e RNA não influenciariam o conteúdo do DNA – ainda segundo o mandamento hierárquico de 
Crick. Como dogma e ciência não rimam, a pesquisa prosseguiu. Dos laboratórios foram brotando coisas 
cada vez mais esquisitas, como genes que resultavam em diferentes proteínas e RNAs que modificavam o 
DNA. Esses corpos estranhos questionavam o fluxo unidirecional de informação (DNA-RNA-proteína) 
implícito na metáfora de código ou programa genético. A própria idéia de gene como unidade de informação 
genética fazia cada vez menos sentido, mas a maioria dos biólogos moleculares e divulgadores de ciência 
continuava a falar dele como se nada estivesse acontecendo.”  

217 Marcelo LEITE. Promessas do genoma, op. cit., p. 97. Cf. p. 48: “(...) os geneticistas e biólogos 
moleculares de fato pensam no organismo ou na célula como uma espécie de computador que tem no genoma 
seu software, o qual contém não só programas aplicativos como também os próprios dados a serem 
computados (...). Ocorre que as realidades medidas e descritas pela contínua pesquisa genômica são mais e 
mais incongruentes com esse vocabulário, sem que no entanto ele seja abandonado por essa razão. O 
resultado dessa promiscuidade conceitual e figurativa é a abertura de uma margem larga de maleabilidade 
retórica para o discurso de cientistas, que podem modulá-lo de acordo com a ocasião e o público, 
aumentando ou diminuindo a literalidade das metáforas de fundo determinista que sempre estiveram na raiz 
da racionalização genômica. Nem todos se mostram satisfeitos com as ambigüidades dessa miscelânea, 
porém, e já se batem por alguma forma de depuração da linguagem de consumo público sobre a genômica – 
seja por demanda de rigor intelectual, seja pela antevisão de que as metáforas exageradas poderão ser 
cobradas ao pé-da-letra, mais à frente.” 
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imprensa, arena na qual ganha imenso destaque o co-descobridor da estrutura da dupla 

hélice – mas também acionista de empresa que explora a biotecnologia – James Watson.  

Segundo Leite, “jornalistas de ciência, evidentemente, são canais de propagação de 

representações eivadas de determinismo genético. Levantamento realizado com 751 textos 

sobre genética em seis jornais diários brasileiros, de junho de 2000 a maio de 2001, 

revelou que 24% deles difundiam noções deterministas.” 218 Tome-se como exemplo o 

jornal Folha de São Paulo e chamadas de 2007: Mutação genética produz madrugadores, 

diz estudo – Anomalia foi achada em famílias com hábito de dormir e acordar cedo demais 
219. Em outras, há mais ponderação: Genética: Cientista descobre gene que influencia o 

tamanho de cães 220; Gene alterado eleva o risco de obesidade – Variação genética 

descoberta em estudo sobre diabetes torna portadores até 70% mais propensos a ficar 

acima do peso221. Em uma, abre-se espaço para contestação do discurso do determinismo 

genético: Genética não influencia câncer comum, diz estudo – Trabalho de norte-

americano e finlandês questiona eficácia de projetos genoma 222. A distância entre 

descobertas de genes e efetivas curas é enorme, mas as chamadas tendem a construir a 

proximidade temporal e lógica. 223 

                                                           

218  Ibid, p. 49. Sobre a imprensa e o determinismo genético, Cláudio TOGNOLLI. A falácia genética – a 
ideologia do DNA na imprensa, p. 183. São Paulo: Escrituras, 2003. Cf. exemplos de determinismo genético 
mais ou menos fortes na literatura de divulgação científica: Matt RIDLEY. Genoma – a autobiografia de 
uma espécie em 23 capítulos, op. cit., p. 161-87. Dean HAMER. O gene de Deus – como a herança genética 
pode determinar a fé, trad. Fernanda Daniel, p. 77-114. São Paulo: Mercuryo, 2005. Sobre este livro, cf. Fé 
em deus está nos genes, diz americano – Sociobiologia: Pesquisador que descobriu o ‘gene gay’ nos anos 90 
diz ter isolado trecho de DNA relacionado à espiritualidade, in Folha de São Paulo, 26 de dezembro de 2005, 
p. A-15.   

219 Folha de São Paulo, 24 de janeiro de 2007, p. A-14.  

220 Folha de São Paulo, 6 de abril de 2007, p. A-14.  

221 Folha de São Paulo, 13 de abril de 2007, p. A-16.  

222 Folha de São Paulo, 31 de maio de 2007, p. A-19.  

223 Sobre o distanciamento entre mapeamento do genoma e desenvolvimento de cura eficaz: Marcelo LEITE. 
Promessas do genoma, op. cit., p. 35-6: “O próprio Collins, então na Universidade de Michigan, participara 
diretamente da localização e transcrição do gene cujo defeito pode levar à fibrose cística, uma doença em que 
um excesso de produção de muco conduz a pessoa à morte; apesar de descoberta em 1989, até hoje o 
conhecimento da localização do gene no genoma e de sua seqüência não engendrou tratamento nem cura. (...) 
É como se a genômica permanecesse sempre como a ciência do futuro, num futuro indeterminado, que nunca 
chega – não chegou em 2000, não chegou em 2001, não chegou em 2003 e não chegou até 2006, mas que 
certamente vai chegar, asseguram seus arautos.” 
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James Watson é um general do determinismo genético, nesta batalha por corações, 

mentes, orçamentos públicos de pesquisa e venda de ações privadas em bolsa. Como 

afirma Leite, “Watson foi de fato um protagonista do fenômeno mais importante, na 

biologia, da segunda metade do século 20, a ascensão da biologia molecular. Não só como 

co-descobridor da dupla hélice e ganhador do Nobel, mas como primeiro diretor do Projeto 

Genoma Humano e animador do Laboratório de Cold Spring Harbor, um centro irradiador 

dessa nova e eficaz maneira de conceber os seres vivos e de interferir nos seus mecanismos 

mais íntimos. (...) Em poucas palavras, ele vende a ilusão de soluções biotecnológicas para 

problemas complexos. Por isso não tem prurido de manter em circulação motes vazios 

como ‘Santo Graal’ da biologia e ‘Livro da Vida’ no genoma. O seu negócio é hegemonia, 

na biologia, e seleção dos melhores genes, na sociedade. Watson é um homem de ontem 

(1953) com idéias de anteontem (eugenia), como deixou claro em recente entrevista para 

uma revista brasileira.” 224  

Uma culminância dessa forma de manufaturar a opinião pública foi a divulgação 

dos resultados do Projeto Genoma Humano na Nature e na Science. Nas duas prestigiosas 

revistas, as capas e metáforas dos textos científicos tecem aquela mitologia aponta por 

Leite no início do presente tópico: “O texto do PGH em Nature se abre, logo após o 

pseudo-resumo, com o artifício de estabelecer uma genealogia secular de nobreza, um 

pedigree científico que principia com redescoberta das leis de Mendel na virada do século 

XIX para o XX, passa pela descoberta e pela caracterização dos cromossomos, pela 

definição da ‘base molecular da hereditariedade’ (a dupla hélice de Watson e Crick) e pela 

decifração de sua ‘base informacional’ (o chamado código genético), para culminar, 

obviamente, no próprio PGH: ‘O último quarto de século tem sido marcado por um 

impulso incansável de decifrar primeiramente genes e então genomas inteiros, semeando o 

                                                           

224 Marcelo LEITE. A propaganda honesta do DNA, in Folha de São Paulo, 4 de setembro de 2005, p. Mais!-
9. Marcelo LEITE. Promessas do genoma, op. cit., p. 78-9: “Um dos mais destacados militantes da 
propaganda genômica é sem dúvida James Watson, e deveria ser motivo de preocupação para os biólogos 
moleculares que ele seja sua figura mais reconhecida e ouvida (...). (...) há escritos seus para todos os gostos e 
propósitos: livro-texto (Molecular Biology of the Gene), autobiografias (The Double Helix e Genes, Girls, 
and Gamow), coletâneas de ensaios (A Passion for DNA), livros de divulgação científica (DNA – The Secret 
of Life), sítios na internet (www.dnai.org) e DVD para uso ensino secundário (DNA – The Secret of Life). Em 
seus escritos, que por sua natureza e público dispensam muitas amarras do discurso científico nos periódicos 
especializados, Watson pode permitir-se uma latitude de retórica inadmissível na prosa técnica. Em sua 
expansividade, e apesar de deplorar a mistura de ideologia com ciência (Watson & Berry, 2003, p. 372), o 
‘estadista’ da biologia molecular eleva a mescla não-reconhecida de valores cognitivos com valores sociais a 
um patamar inédito, no qual o genoma se torna um artigo de fé, o Livro da Vida (...).” Cf. tb. p. 51-2.  
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campo da genômica’.” 225 Nas capas das revistas, “fica evidente a identificação entre DNA 

e seres humanos (dupla hélice = espécie/espécime), como se a molécula do ácido nucléico 

fosse a sua definidora, a sua essência (...). Seres humanos não são mais do que instâncias 

do genoma, parecem dizer ambas as capas, de um ou de outro modo – o que não deixa de 

ser maneira alternativa, até mesmo criativa, de reafirmar, por sugestão, o determinismo 

genético.” 226 

  

 

Capa do periódico Nature, 15 de fevereiro de 2001 

                                                           

225 Ibid, p. 33-4. Cf. tb. p. 44-6. 

226 Ibid, p. 27-30. 
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Capa do periódico Science, 16 de fevereiro de 2001 

 

Com os vários reforços mútuos e conexões ocultas, gestou-se, a partir das pesquisas 

sobre o gene, uma rede sócio-técnica com interesses diversos, mas precisos: a consolidação 

do acesso aos orçamentos públicos de pesquisa, a obtenção de hegemonia e do poder 

simbólico e o acúmulo de capital. As indústrias que exploram o determinismo genético 

como mercadoria adentraram em uma trajetória tecnológica denominada por Paulo Roberto 

Martins de “indústrias da vida”, objeto do próximo tópico.   

 

II.b.iii. As “indústrias da vida” 

As técnicas descritas acima entrelaçaram-se a um conjunto de trajetórias 

tecnológicas, em uma onda de sinergias operacionais e atos de concentração que, para 

alguns, constituíram uma unidade passível de individuação sob o nome de “indústrias da 

vida”. Para Paulo Roberto Martins, “a indústria da vida transforma de modo fundamental 

na década de 90 as atividades industriais capitalistas voltadas para o uso, compra, venda e 
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controle do mercado de produtos bio-industriais relativos a alimentos, agricultura e saúde. 

As empresas transnacionais gigantes produzem sementes, pesticidas, processamento de 

alimentos, melhoramento de plantas, até produtos veterinários e fármacos.” 227 “O 

denominador comum da indústria da vida é o uso privado (monopólio) dos materiais 

genéticos e de tecnologias como matéria prima visando produzir novos produtos 

industriais.” 228 

Interessa a este autor, particularmente, o que chama de “indústria de 

agroquímicos/transgênicos”. Entretanto, sustenta a tese de que está cada vez mais difícil 

traçar distinções internas às “indústrias da vida”. O panorama é de intensa concentração: 

“Uma breve síntese das dimensões desta indústria pode ser dada pelos seguintes números: 

                                                           

227 Paulo Roberto MARTINS. Trajetórias tecnológicas e meio ambiente: a indústria de 
agroquímicos/transgênicos no Brasil, Tese (Doutorado em Ciências Sociais), p. xiii. Campinas, IFCH -
Unicamp, 2000.  

228 Ibid, p. 2. Cf. p. 14: “O processo de contração e integração vertical nesta área empresarial ocorre ao longo 
dos anos 70 e 80, mas é nos 90 que este processo mudou de qualidade, na medida em que o cerne da indústria 
da vida é a tecnologia genética, que permite aos cientistas realizarem a transferência de genes da espécie 
humana para microorganismos, de animais para plantas e outras. Isto configura o fato de que as barreiras 
biológicas têm sido destruídas, levando a que as distinções entre setores das indústrias tradicionais se 
encontrem cada vez mais tênues.” Aqui, como ressalta o autor, entra em cena a propriedade intelectual dos 
produtos biotecnológicos (“é o uso privado (monopólio) dos materiais genéticos e de tecnologias”). Sobre o 
assunto, nos Estados Unidos, que desde 1980 desencadearam uma corrida ao patenteamento, cf.: Ned 
HETTINGER. Patenting life: biotechnology, intellectual property and environmental ethics, in 
Environmental Affairs Law Review, v. 22, 1994-5, p. 267-305. David HOFFMAN. A modest proposal: 
toward improved access to biotechnology research tools by implementing a broad experimental use 
exception, in Cornell Law Review, v. 89, 2003-04, p. 993-1043. Kevin HOOPER. Utility and non-operability 
standards in biotechnology patent prosecution: CAFC precedent versus PTO practice, in IDEA – The 
Journal of Law and Technology, v. 36, n. 2, 1995-1996, p. 203-54. John HOWARD. Biotechnology, 
Patients’ rights and the Moore Case, in Food and Drug Cosmetic Law Journal, v. 44, 1989, p. 331-58. Sheila 
ARRIOLA. Biotechnology patents after Festo: rethinking the heightened enablement and written description 
requirements, in The Federal Circuit Bar Journal, v. 11, n. 4, 2001-02, p. 919-51. John ASHWORTH. 
Development of the European Biotechnology industry, in California Western Law Review, v. 33, 1996-97, p. 
83-99. Bradford AUERBACH. Biotechnology Patent Law development in Great Britain and the United 
States: analysis of a hypothetical patent claim for a synthesized Virus, in Boston College International & 
Comparative Law Review, v. VI, n. 2, 1983, p. 563-90. Marco BAGLEY. Patent first, ask questions later: 
morality and biotechnology in patent Law, in Willian and Mary Law Review, v. 45, n. 2, 2003-4, p. 469-547. 
Laura HANDLEY. Refining the Graver Tank analysis with hypothetical claims: a biotechnology exemplar, 
in Harvard Journal of Law and Technology, v. 5, 1991-92, p. 31-64. John HERMAN. Biotechnology and 
recently amended Section 337: Federal Circuit Grants No Protection, Amgen, Inc v. United States 
International Trade Commission, 902 F.2d 1532 (Fed. Cir. 1990), in Vanderbilt Journal of Transnational 
Law, v. 24, 1991, p. 827-44. John BARKSTROM. Recombinant DNA and the regulation of biotechnology: 
reflections on the Asilomar Conference, ten years after, in Akron Law Review, v. 19, 1985, p. 81-126. David 
BEIER e Robert BENSON. Biotechnology patent protection act, in Denver University Law Review, v. 68, 
1991, p. 174-90. Reid ADLER. Controlling the applications of biotechnology: a critical analysis of the 
proposed moratorium on animal patenting, in Harvard Journal of Law and Technology, v. 1, 1988, p. 1-61. 
James BUCHANAN. Between advocacy and responsibility: the challenge of biotechnology for international 
law, in Buffalo Journal of International Law, v. 1, 1994, p. 221-41. Para uma introdução à discussão 
européia: Cynthia MO. Building a better mousetrap: patenting biotechnology in the European Community, in 
Duke Journal of Comparative & International Law, v. 3, 1992-93, p. 173-201. 
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As 10 maiores corporações de agroquímicos foram responsáveis por 82% das vendas 

globais de agroquímicos em 1996 (US$ 30,5 bilhões). Isto resultou num crescimento de 

15% desde 1994. As 10 maiores corporações de sementes controlam aproximadamente 

40% do mercado comercial de sementes, avaliado aproximadamente em US$ 15 bilhões. O 

mercado mundial de fármacos é estimado em US$ 251 bilhões. As 10 maiores empresas 

controlam aproximadamente 36% deste total. As 20 maiores empresas controlam 57%.” 229 

O investimento em pesquisa e biotecnologia realizado pelas “indústrias da vida” é de 

aproximadamente US$ 7,5 bilhões por ano. 230 

Para Françoise Simon e Philip Kotler, trata-se de um processo de idas e vindas, em 

que “teias multissetoriais na pesquisa não devem ser confundidas com convergências de 

indústrias.” 231 De qualquer maneira, ainda assim, para os autores, “o conceito de ‘ciências 

da vida’ foi abraçado nos finais dos anos 1990 por empresas como a Aventis e a 

Pharmacia, vislumbrando que drogas, nutrição e agrobiotecnologia seriam abrigadas sob o 

mesmo guarda-chuva. Isto se desenrolou sob pressões internas e externas.” 232 Houve uma 

                                                           

229 Paulo Roberto MARTINS. Trajetórias tecnológicas e meio ambiente: a indústria de 
agroquímicos/transgênicos no Brasil, op. cit., p. 16.  

230 Ibid, p. 20. As indústrias vocacionadas exclusivamente à pesquisa em biotecnologia estariam se alocando 
como “indústrias meio” para outras, já instaladas anteriormente na trajetória das “indústrias da vida”. Cf. p. 
21: “Vários são os motivos pelos quais observamos uma grande quantidade de aquisições nesta década de 90. 
Como regra pode-se dizer que o setor de biotecnologia não está registrando lucros. Na medida em que estão 
sempre necessitando de capital para desenvolver suas atividades, estas empresas estão sempre propensas a 
fusões e aquisições parciais ou totais. (...) Todas estas fusões e aquisições têm por objetivo acesso a novas 
tecnologias. Esta é a grande diferença em relação à década de 70 e 80, quando a preocupação era com a 
presença no mercado e distribuição destes produtos.” O padrão de estruturação dessas pesquisas obedece uma 
regra forte: concentração nos países centrais sede das corporações e bilinoário investimento de recursos 
estatais, do que é exemplo o próprio Projeto Genoma Humano, que, sendo apenas 1 programa de pesquisa, 
recebeu US$ 3 bilhões. Poucos exemplos afastam com tamanha evidência a ideologia que circulou nos anos 
1990, de que o mundo estaria rumando para uma “desierarquização”, “novo renascimento”, “harmonização 
entre desiguais” ou “fim do Estado nacional” na economia mundial, do que o Projeto Genoma Humano e a 
investigação sobre seu centro de comando.  

231 Françoise SIMON e Philip KOTLER. A construção de biomarcas globais – levando a biotecnologia ao 
mercado, trad. Bazán Tecnologia e Lingüística, p. 32. Porto Alegre: Bookman, 2004.   

232 Ibid, p. 32. Além disso, cf. p. 35: “(...) a fusão da biotecnologia com a ciência dos materiais terá um 
escopo de aplicações e impacto sem paralelos em um enorme mercado de mais de US$ 1 trilhão. Os 
biomateriais são feitos in natura ou por biotransformação e incluem drogas, enzimas, produtos químicos de 
uso industrial e compostos para proteção/produção de plantações. (...) a principal inovação virá da 
nanotecnologia, produzindo compostos sob medida em nível molecular ou atômico. Materiais inteligentes 
irão emular sistemas biológicos e usar aprendizagem adaptativa para se auto-reconstruir. (...) A aplicação 
‘mais quente’ deve ser um processo do tipo DNA para criar circuitos integrados. A tecnologia tradicional de 
silício atingirá seus limites entre 2010 e 2015, quando as linhas de circuitos encolherão para 0,01 mícron e se 
tornarão vulneráveis aos efeitos da física quântica. (...) A National Science Foundation estima que a 
nanotecnologia, como um todo, constituirá um mercado de US$ 1 trilhão em 2015.” 
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série de sístoles e diástoles, porém “a necessidade de escala na área de P&D pós-genômica 

é aguda, face aos riscos e custos envolvidos. Muitas das novas tecnologias têm um impacto 

multissetorial: plantas transgênicas dão origem a terapias humanas, assim como a 

alimentos medicinais e cosméticos. Em vez de prestar apoio a conglomerados 

verticalmente integrados, a biociência está emergindo como uma matriz de 

relacionamentos entre pesquisa, cadeia de suprimento e marketing, que vincula indústrias 

antes não-relacionadas – e dá origem a outras novas, que vão da bioinformática ao campo 

da biodefesa.” 233  

Seja constituindo um setor em permanente concentração ou apresentando 

movimentos de idas e vindas e novas reconfigurações, que colocam a biotecnologia como 

teia intersetorial, existem dados que estimam o mercado mundial para produtos 

biotecnológicos, setorialmente, como os apresentados por Eliane Moreira: “Estimativa do 

tamanho do mercado mundial para produtos biotecnológicos (Setor/menor 

estimativa/maior estimativa): Total/500 US$ bi/800 US$ bi: Fármacos/75 US$ bi/150 US$ 

bi; Medicina Botânica/20 US$ bi/40 US$ bi; Sementes/30 US$ bi/30 US$ bi; produtos 

agrícolas/270 US$ bi/420 US$ bi; Hortícula-Ornamental/16 US$ bi/19 US$ bi; Defesa 

fitossanitária/0,6 US$ bi/3 US$ bi; Cosméticos e Higiene Pessoal/2,8 US$ bi/2,8 US$ bi; 

Biotecnologia para outros usos/60 US$ bi/120 US$ bi.” 234 

No Brasil, “a biotecnologia integra a base produtiva de diversos setores da 

economia (...), com um mercado para produtos biotecnológicos que atinge 

aproximadamente 3% do PIB nacional. (...) [Em 2001 verificou-se] a existência de 304 

empresas de biotecnologia no país, distribuídas em 10 segmentos de mercado. (...) a Bio-

Indústria no Brasil faturou um valor entre R$ 5,4 a R$ 9 bilhões de reais (US$ 2,3 a US$ 

3,9 bilhões) em 2000. Quanto à geração de emprego (...) um total de 27.825 postos de 

trabalho, uma média de 91 postos por empresas. (...) o parque nacional de empresas de 

biotecnologia no Brasil apresentava concentração regional e setorial. Das 304 empresas, 

81% estavam concentradas em três estados: São Paulo (42%), Minas Gerais (29%) e Rio 

                                                           

233 Ibid, p. 33.  

234  Eliane Cristina Pinto MOREIRA. A proteção jurídica dos conhecimentos tradicionais associados à 
biodiversidade: entre a garantia do direito e a efetividade das políticas públicas, op. cit., p. 90. Como se 
percebe, os dados econômicos apresentados pelas várias pesquisas que mobilizei são díspares, e 
provavelmente contam com metodologias de confecção diferentes entre si. Não tenho qualquer posição a 
respeito de quais dados são os mais aproximados da realidade. Optei por relatá-los, apenas.  
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de Janeiro (9%). Quanto à distribuição setorial, 55% das empresas se concentravam em 

três segmentos de mercado: 24% na saúde humana, 17% no fornecimento de equipamentos 

e insumos e 14% no de agronegócios.” 235 

Ana Portilho Ferro apresenta uma outra abordagem, investigando o uso da 

biodiversidade por empresas brasileiras em quatro mercados, bem como quatro específicos 

casos empresariais 236: o mercado (i) dos fitoterápicos 237, (ii) de higiene pessoal, 

perfumaria e cosméticos 238, (iii) de produtos intermediários para as indústrias 

                                                           

235 José SILVEIRA, Maria POZ, Maria FONSECA, Izaías BORGES e Marcelo MELO. Evolução recente da 
biotecnologia no Brasil. Texto para Discussão, n. 114, fev. 2004, p. 5. Campinas, IE-Unicamp, 2004.   

236 Ana Flávia Portilho FERRO. Oportunidades tecnológicas, estratégias competitivas e marco regulatório: 
o uso sustentável da biodiversidade por empresas brasileiras, Dissertação (Mestrado em Geociência). 
Campinas, IG-Unicamp, 2006. Uma interessante comparação pode ser feita com um estudo de 1992, também 
preocupado com estudos de caso de investimentos privados em biotecnologia: Maria Beatriz Machado 
BONACELLI. Desenvolvimento da biotecnologia vegetal no Brasil: uma análise de dois estudos de caso de 
investimentos privados, Dissertação (Mestrado em Geociência), p. 88-138. Campinas, IG-Unicamp, 1992.  

237 Ana Flávia Portilho FERRO. Oportunidades tecnológicas, estratégias competitivas e marco regulatório: 
o uso sustentável da biodiversidade por empresas brasileiras, op. cit., p. 72-4: “O mercado de fitoterápicos 
tem se mostrado uma interessante oportunidade para o Brasil. Sua utilização como ponto de partida para o 
desenvolvimento de novos medicamentos oferece, entre outras, as seguintes vantagens: grande quantidade de 
estruturas químicas; muitas classes de estruturas homólogas; estruturas químicas bi e tridimensionais; 
possibilidade de utilização como banco de moléculas para ensaios de alta capacidade; economia de tempo e 
recursos; fonte de novas moléculas para alvos moleculares complexos, além de menores custos de produção e 
de testes e ensaios clínicos. (...) É estimado que, no mundo, pelo menos 35 mil espécies de plantas possuem 
propriedades medicinais, mas apenas 5000 foram estudadas até agora a fim de se detalhar suas aplicações 
medicinais. No entanto, pesquisas norte-americanas mostram que 118 das 150 drogas mais prescritas foram 
originalmente derivadas de organismos vivos: 74% de plantas, 18% de fungos, 5% de bactérias e 3% de 
vertebrados. Além disso, 50% das 10 drogas mais prescritas são baseadas em produtos naturais de plantas. 
(...) o mercado mundial de medicamentos é de cerca de US$ 480 bilhões. No Brasil, chega a US$ 10 bilhões. 
(...) o segmento dos fitomedicamentos é da ordem de US$ 20 bilhões anuais, ou seja, 4% do mercado 
farmacêutico e está em expansão, com uma taxa de crescimento de 12% ao ano (...). No Brasil, este mercado, 
em 1994, correspondia a um valor estimado de US$ 355 milhões, o que representava 5,5% do valor total das 
vendas de medicamentos, não considerando princípios ativos de origem vegetal associados a princípios ativos 
de outra natureza nem produtos como chás ou cápsulas, que não se enquadram na categoria de medicamentos 
(...). Já em 1998 o mercado brasileiro de fitoterápicos foi estimado em US$ 566 milhões (...). (...) Muitas 
empresas brasileiras estão entrando no disputado mercado de fitoterápicos, que cresce 15% ao ano (contra 
4% do mercado de medicamentos sintéticos), como a Ache, Extracta e Natura – com a compra da Flora 
Medicinal (...).” 

238 Ibid, p. 76-7: “(...) levantamento da Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(ABIHPEC) aponta a existência de 1.258 empresas atuando no mercado brasileiro, com concentração maior 
no Sudeste (847) e no Sul (206). No entanto, trata-se de um mercado dominado por grandes empresas. 
Apenas 16 empresas de grande porte – com faturamento líquido de impostos acima dos R$ 100 milhões – 
representam 72,4% do faturamento total, que gira em torno de R$ 8,3 bilhões anuais (...). Duas principais 
empresas brasileiras se destacam: a Natura, cuja estratégia principal é a venda direta e com faturamento de 
R$ 2,5 bilhões em 2004; e o Boticário, que comercializa seus produtos por meio de 2.240 lojas próprias e 
franqueadas e cujo faturamento atingiu a cifra de R$ 1,5 bilhão em 2003 (...).” Cf. p. 77: “(...) evolução e 
crescimento do faturamento líquido sobre vendas da Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos entre 1999 e 2004 [R$ bilhões]: 1999/6,6 bi; 2000/7,5 bi; 2001/8,3 bi; 2002/9,5 bi; 2003/11 bi; 
2004/13.1 bi.” Cf. p. 79: “(...) no mercado internacional, cosméticos com produtos naturais responderam por 
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farmacêutica, alimentícia e cosmética 239 e (iv) o de manejo florestal 240. Além disso, 

estuda em detalhe os casos da Ybios, Natura, Centroflora e Orsa Florestal. Para a autora, 

estas são indústrias da biodiversidade, que incorporaram o desenvolvimento sustentável em 

seu negócio. 241 

Seja tomada como indústria per se, linha transversal entre indústrias separadas, 

impulsionadora de concentrações ou horizonte de sentido para as indústrias da 

biodiversidade, a biotecnologia tem funcionado como um poderoso catalisador simbólico, 

sendo a genômica o supra-sumo dessa operação.  

Há dois elementos a serem extraídos daí: (i) no centro dessa construção ideológica 

que formata o padrão sócio-técnico do campo reside um determinismo genético, que tem 

contribuído para que os resultados ideológicos sejam grandes, mas (ii) para que os 

resultados práticos estejam bastante distantes do triunfalismo averbado. Como exemplifica 

Marcelo Leite, “até o presente, o sistema tecnológico da genômica tem somente dois 

grandes exemplos de medicamento desenvolvido com base nas informações obtidas do 

seqüenciamento de genes: mesilato de imatinib (Gleevec, ou Glivec) e gefitinib (Iressa), 

ambos drogas anticâncer. É um padrão de desproporção entre expectativas e resultados que 

se repete no campo das biotecnologias, das vacinas antitumorais às geneterapias e, mais 

recentemente, células-tronco. Segundo Van Regenmortel (2004), a razão mais fundamental 

desses fracassos se encontra num excesso de confiança no poder explicativo dos genes 

isolados, ou no que ele chama de reducionismo (e neste livro vem sendo tratado como 

                                                                                                                                                                
E 1,05 bilhões no mercado mundial de cuidados pessoais em 1996. Em 1997, este valor já foi de E 2,1 
bilhões.” 

239 Ibid, p. 80-1: “Associado ao mercado de cosméticos e também de fitoterápicos e alimentício está o 
mercado de produtos intermediários, como óleos, essências, aromas, extratos e corantes naturais. Só o 
mercado de óleos essenciais movimenta US$ 1,5 bilhões no mundo (...).” 

240 Ibid, p. 82: “O Setor Florestal é representado pelo conjunto de segmentos ofertantes de produtos e 
serviços voltados à silvicultura e à extração vegetal (atividades a montante), à própria extração vegetal e 
silvicultura e às atividades processadoras e distribuidoras de produtos que, em sua elaboração, utilizam a 
madeira (atividades a jusante). (...) Considerando apenas parte desse setor, ou seja, a produção de madeira e 
sua primeira transformação industrial, constata-se que ele representou 3,3% do PIB brasileiro em 1995 e 
gerou 8,7% das exportações brasileiras em 1999. Isto significa que o setor florestal gera, no mínimo, US$ 18 
bilhões de PIB e exporta US$ 4,2 bilhões por ano (...).”  

241 Sobre Ybios, cf. ibid, p. 85-90; sobre Natura, cf. ibid, p. 90-7; sobre Centroflora, cf. ibid, p. 97-102; sobre 
Orsa Florestal, cf. ibid, p. 102-8. 
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determinismo genético), incapaz de apreender a complexidade das interações entre genes, 

proteínas e ambiente.” 242 

A biotecnologia, caudatária de um paradigma científico reducionista/determinista 

fortemente entrelaçado a interesses econômicos de magnitude bilionária, tornou-se, de 

qualquer maneira, objeto de preocupação institucional que molda a forma jurídica de 

apropriação da biodiversidade, transformando-a em “recursos biológicos” e “recursos 

genéticos”. Apresentar a organização da Política Nacional de Desenvolvimento da 

Biotecnologia brasileira, um passo importante para essa construção entre nós, é objeto do 

próximo tópico. 

 

II.b.iv. Política Nacional de Desenvolvimento da Biotecnologia  

A megabiodiversidade brasileira e uma trajetória de pesquisas públicas bem 

sucedidas durante quase três décadas 243 são dois fatores que levaram à gestação da 

chamada Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, que determina focos e 

mecanismos de apropriação dos recursos genéticos, que devem ser analisados a partir dos 

desafios furtadiano e gramsciano.  

                                                           

242 Marcelo LEITE. As promessas do genoma, op. cit., p. 66. Para uma introdução ao debate sobre células-
tronco, Martha FRANÇA. Células-tronco – esses ‘milagres’ merecem fé, p. 69-89. São Paulo: Terceiro 
nome/Mostarda, 2006. Para um mapa das recentes polêmicas jurídicas, cf. as seguintes manifestações: Flávia 
PIOVESAN e Adriana Esteves GUIMARÃES. O direito à vida digna, in Folha de São Paulo, 8 de agosto de 
2005, p. A-3. Humberto COSTA. Quem tem medo das células-tronco?, in Folha de São Paulo, 27 de junho 
de 2005, p. A-3. Marcelo GLEISER. A célula e o tribunal, in Folha de São Paulo, 15 de maio de 2007, p. 
Mais!-9. Marcelo LEITE. Intoxicação ética, in Folha de São Paulo, 26 de novembro de 2006, p. Mais!-9. 
Ives Gandra da Silva MARTINS e Lílian Piñero EÇA. Verdade sobre células-tronco embrionárias, in Folha 
de São Paulo, 8 de junho de 2005, p. A-3. 

243  Para um mapa dessa trajetória: Marcelo Gonçalves do VALLE. O sistema nacional de inovação em 
biotecnologia no Brasil: possíveis cenários, Tese (Doutorado em Geociência), p. 20-39. Campinas, IG-
Unicamp, 2005. Adriana BIN. Agricultura e meio ambiente: contexto e iniciativas de pesquisa pública, 
Dissertação (Mestrado em Geociência), p. 83-134. Campinas, IG-Unicamp, 2004. Maria Ester Soares DAL 
POZ. Da dupla à tripla hélice: o projeto genoma Xylella, Dissertação (Mestrado em Geociência), p. 37-60. 
Campinas, IG-Unicamp, 2000. Marcos FUCK. Funções públicas e arranjos institucionais: o papel da 
Embrapa na organização da pesquisa de soja e milho híbrido no Brasil, op. cit., p. 27-59. José SILVEIRA, 
Maria POZ, Maria FONSECA, Izaías BORGES e Marcelo MELO. Evolução recente da biotecnologia no 
Brasil, op. cit., 7-13. Maria Sueli FELIPE. Desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil – Desafios na 
área de biotecnologia, in Novos Estudos – CEBRAP n. 78, jul. 2007, p. 11-4. Michele VITOLO. 
Perspectivas da biotecnologia no setor químico-farmcêutico, in Farmácia e Química, n. 2, 1999, p. 24-32. 
Décio ZYLBERSZTAJN e Roberto WAACK. Biotecnologia e competitividade, in Revista de Administração, 
v. 26, 1991, p. 86-92. Glauco ARBIX. Biotecnologia sem fronteiras, in Novos Estudos – CEBRAP n. 78, jul. 
2007, p. 9. 
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Os discursos oficiais sobre os eixos dessa Política ressaltam algumas 

características, que podem ser sistematizadas: (i) o Brasil é o país de maior 

megabiodiversidade do mundo, e isso é um fator estratégico na disputa entre as nações e 

indústrias no competitivo cenário mundial; (ii) para isso, o Estado cumpre um papel 

fundamental de articulador, financiador e produtor; (iii) existem experiências na trajetória 

biotecnológica que o Brasil já realizou com sucesso e que devem ser aprofundadas; (iv) 

existem áreas novas, as quais o Brasil não deve se furtar de buscar; e (v) as empresas 

privadas devem ser suportadas, com a formação de um sistema nacional de inovação. 

Observe-se a fala do Presidente Lula no dia 08 de fevereiro de 2007, quando lançou 

publicamente a Política: “O Brasil, com 20% da biodiversidade do mundo e detentor de 

imensas florestas, reúne trunfos que nos credenciam a ocupar um lugar de destaque neste 

novo vetor do desenvolvimento. A meta da Política Nacional de Biotecnologia é 

justamente acionar esse potencial, para que nos próximos dez ou quinze anos nosso país 

figure entre os cinco maiores pólos mundiais de pesquisa, geração de serviços e produtos 

de biotecnologia. Nosso paradigma, meus amigos e minhas amigas, é a liderança já 

alcançada na área de biocombustíveis. Trata-se de uma parceria de sucesso indiscutível 

entre a comunidade científica e a eficiência da sociedade brasileira e empresarial. Nosso 

desafio agora é replicar essa associação bem-sucedida em outros ramos da economia e da 

produção. Vamos fazer remédios e vacinas mais baratos. Vamos fazer plástico 

biodegradável. Vamos desenvolver enzimas industriais que aumentem a eficiência e 

poluam menos. Vamos criar alimentos mais nutritivos, vamos desenvolver medicamentos e 

cosméticos a partir da biodiversidade e técnicas de recuperação ambiental. Além disso, 

vamos mirar no futuro da biotecnologia, investindo em pesquisas como sequenciamento de 

DNA, neurociência, células-tronco, nanobiotecnologia, biofármacos. (...) o Brasil não é e 

não voltará a ser um supridor de matérias-primas para o mercado mundial. O Programa de 

Aceleração do Crescimento e a Política Nacional de Biotecnologia convergem para outra 

direção e definem outras prioridades para o desenvolvimento brasileiro do século XXI.” 244  

                                                           

244 Presidente Luiz Inácio LULA DA SILVA, Discurso na cerimônia de lançamento da Política de 
Biotecnologia, Palácio do Planalto, 08 de fevereiro de 2007, disponível em www.info.planalto.gov.br, 
acessado em junho de 2007. Sobre a estratégia argentina: Eduardo ABLIN, Gustavo MÉNDEZ e Esteban 
MORELLI. Los OGMs en el marco del interés nacional argentino, jun. 2005, disponível em 
http://www.latn.org.ar/principal/home/investigacion.php?mod=otros&_intervalo_=4&_nbpages_=10, 
acessado em 21 de janeiro de 2007. Para uma análise sobre a especialização em biotecnologia de países “do 
terceiro mundo”: Martin FRANSMAN. Biotechnology: generation, diffusion and policy, p. 62-66. Holanda: 
Universidade das Nações Unidas, 1992. 
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Os ministros responsáveis pela confecção da política explicitam os mesmos pontos, 

enfatizando a tentativa de forjar a capacidade inovadora nas empresas privadas brasileiras: 

“(...) Política Nacional de Desenvolvimento de Biotecnologia, o documento identifica as 

prioridades e ações do governo no segmento para incentivar a competitividade da indústria 

brasileira, acelerar o crescimento econômico e criar novos postos de trabalho. Na prática, 

significa ter foco na inovação e na integração entre pesquisa e produção, buscando 

desenvolver produtos e processos biotecnológicos inovadores, elevar a eficiência 

produtiva, ampliar a capacidade de inovação das empresas e expandir as exportações. Com 

isso, esperamos que o Brasil possa se tornar, num período de cinco a dez anos, um dos 

países líderes na indústria do setor. (...) a política abrange ações e metas nas áreas de saúde 

humana, agropecuária e biotecnologia industrial, segmentos para os quais existe mercado 

promissor e dispomos de capacidade efetiva de exploração.” 245 

                                                           

245 Luiz Fernando FURLAN; Agenor ÁLVARES; Luís Carlos Guedes PINTO e Sérgio REZENDE. Futuro 
certo e promissor da biotecnologia, in Folha de São Paulo, 23 de julho de 2006, p. A-3. Idem: “Serão 
destinados esforços e recursos para a produção de vacinas e hemoderivados, além de outros produtos e 
serviços especializados que atendam às demandas em saúde pública; para o desenvolvimento de processos 
ligados à biomassa e de uso alimentício, cosmético, ambiental, bem como melhoria de financiamento; e 
estimular a geração de produtos agropecuários estratégicos, visando novos patamares de competitividade e a 
segurança alimentar, mediante a introdução de inovações e a diferenciação de produtos que viabilizem a 
conquista de novos mercados. Setores público e privado trabalharão integrados, e suas ações serão 
acompanhadas de perto pelos ministros envolvidos. Esse esforço conjunto demonstra que a biotecnologia é 
considerada prioridade pelo governo federal. Essa mudança de atitude em relação ao setor vem sendo 
realizada desde 2004, quando foi lançada a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE). 
O setor não só foi incluído na política mas também foi considerado uma das áreas prioritárias do programa. 
Outra boa notícia foi a criação, na semana passada, da Associação de Biotecnologia da Amazônia (ABA), 
entidade responsável pela gestão do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), que tem o objetivo de 
transformar a biodiversidade da região em produtos inovadores. Para não deixar o Brasil de fora da expansão 
mundial desse segmento, foi instalado, também em 2004, o Fórum de Competitividade de Biotecnologia, 
responsável pela elaboração da estratégia que ora apresentamos ao público. Do fórum participam governo 
federal, instituições de pesquisa e ensino, trabalhadores e indústria – e o resultado final é a soma do trabalho 
de todos esses grupos. Com esse documento, o governo quer promover uma política pública consistente e de 
longo prazo, capaz de estimular o setor privado a se tornar mais competitivo e participativo na consolidação 
da bioindústria nacional, como ocorre nos países desenvolvidos. Para isso, o Brasil precisa desenvolver 
pontos-chave de consolidação da base industrial, que vão desde o estabelecimento de marcos regulatórios 
estáveis e seguros até políticas de crédito e tributárias. Na próxima etapa, assim que aprovado pelo presidente 
da República, será criado o Comitê Nacional de Biotecnologia, para operacionalizar a política e definir as 
prioridades a curto prazo. O comitê será composto por um grupo técnico formado por representantes do 
governo, inclusive com a presença de mais dois ministérios, o do Meio Ambiente e o da Educação, que terão 
papel de grande relevância no processo de consolidação e implementação da política. Esses ministérios serão 
responsáveis pela garantia de uso da biodiversidade de forma sustentável e pela capacitação de técnicos e 
cientistas, respectivamente. O objetivo maior é fazer com que a biotecnologia seja não só um setor portador 
de futuro mas também do presente. Um país que possui 25% da biodiversidade do planeta e uma capacidade 
científica comparável à dos países mais desenvolvidos do mundo precisa saber como transformar esse 
enorme potencial em oportunidades e empregos. Da mesma forma que o Brasil é líder no setor de 
biocombustíveis, pode desenvolver uma bioindústria pujante e de ponta.”   
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Na concepção da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE, 

de 2003, “o panorama mundial está marcado por um novo dinamismo econômico, baseado 

na ampliação da demanda por produtos e processos diferenciados, viabilizados pelo 

desenvolvimento intensivo e acelerado de novas tecnologias e novas formas de 

organização. Essa nova dinâmica realça a importância da inovação como um elemento-

chave para o crescimento da competitividade industrial e nacional.” 246 Dentre as várias 

medidas, a política buscará “promover a capacidade inovadora das empresas via 

concepção, projeto e desenvolvimento de produtos e processos. Estimular o incremento de 

atividades portadoras de futuro, como biotecnologia, software, eletrônica e optoeletrônica, 

novos materiais, nanotecnologias, energia renovável, biocombustíveis (álcool, biodiesel) e 

atividades derivadas do Protocolo de Kyoto).” 247 

Dessa maneira, ao estabelecer mecanismos de detalhamento para os “setores 

portadores de futuro”, na teia da PITCE e da pretendida retomada da construção da 

capacidade nacional de inovação, promulgou-se o Decreto 6.041, de fevereiro de 2007, que 

“institui a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, cria o Comitê Nacional de 

Biotecnologia e dá outras providências”, definindo, em seu art. 1º, § 1º, as áreas 

priorizadas: “Art. 1o, § 1 o – As áreas setoriais priorizadas na Política de Desenvolvimento 

da Biotecnologia deverão ser objeto de programas específicos, contemplando as seguintes 

diretrizes: I - Área de Saúde Humana: (...) 248; II - Área de Agropecuária: (...) 249; III - Área 

Industrial: (...) 250; IV - Área Ambiental: (...) 251.” 

                                                           

246 GOVERNO FEDERAL. Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, 26 de 
novembro de 2003, p. 4, disponível em http://www.inovacao.unicamp.br/politicact/diretrizes-pi-031212.pdf, 
acessado em 15 de dezembro de 2007. 

247 Ibid, p. 10.  

248  “(...) estimular a geração e controle de tecnologias e a conseqüente produção nacional de produtos 
estratégicos na área de saúde humana para posicionar competitivamente a bioindústria brasileira na 
comunidade biotecnológica internacional, com potencial para gerar novos negócios, expandir suas 
exportações, integrar-se à cadeia de valor e estimular novas demandas por produtos e processos inovadores, 
levando em consideração as políticas de Saúde” 

249 “(...) estimular a geração de produtos agropecuários estratégicos visando novos patamares de 
competitividade e a segurança alimentar, mediante a diferenciação de produtos e a introdução de inovações 
que viabilizem a conquista de novos mercados.”  

250 “(...) estimular a produção nacional de produtos estratégicos na área industrial para que a bioindústria 
brasileira possa caminhar na direção de novos patamares de competitividade, com potencial para expandir 
suas exportações e estimular novas demandas por produtos e processos inovadores.”  
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O § 2o diferencia os objetivos entre “alvos estratégicos”, “áreas priorizadas” e 

“áreas de fronteira”. O art. 1, § 3o, IV, define as tarefas para os marcos regulatórios, 

afirmando que se deve “aprimorar a legislação e o marco regulatório com impactos diretos 

sobre o desenvolvimento da biotecnologia e da bioindústria, de forma a facilitar a entrada 

competitiva de produtos e processos biotecnológicos nos mercados nacional e 

internacional, com especial atenção a: a) Inovação e Propriedade Intelectual (...); b) 

Bioética (...); c) Biossegurança (...); d) Acesso ao Patrimônio Genético e Repartição de 

Benefícios: valorizar e promover o uso sustentável da biodiversidade brasileira com vistas 

ao desenvolvimento econômico e social do País, em particular para a competitividade da 

bioindústria brasileira, respeitando-se os direitos e obrigações decorrentes das atividades 

de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, a garantia aos 

direitos das comunidades tradicionais e povos indígenas, a sua inclusão no processo 

produtivo e a repartição de benefícios resultantes da exploração econômica dessas 

atividades; e) Sistema de Avaliação de Conformidade do Material Biológico (...); f) Outras 

Regulações (...).”  

O financiamento da iniciativa pretende ser híbrido, estatal (60%) e privado (40%), 

atingindo um total de R$ 10 bilhões. “Os R$ 6 bilhões de recursos públicos sairiam do 

BNDES, da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos, que cuida dos fundos setoriais, 

como o de biotecnologia) e do Orçamento da União.” 252 Há pelo menos duas apostas no 

discurso que estabelece o horizonte da política: (i) inserção em trajetórias técnicas já 

                                                                                                                                                                

251 “(...) estimular a geração de produtos estratégicos na área ambiental visando novos patamares de 
qualidade ambiental e competitividade, mediante articulação entre os elos das cadeias produtivas, 
conservação e aproveitamento sustentável da biodiversidade, inclusão social e desenvolvimento de 
tecnologias limpas.”  

252 Foco na competição – A fim de ser eficaz, nova política de biotecnologia deve privilegiar áreas em que as 
empresas têm mais chance de competir, in Folha de São Paulo, p. A-2, 10 de fevereiro de 2007: “Outra 
novidade foi a elevação do investimento previsto, em relação à versão de julho de 2006. De R$ 7 bilhões, o 
desembolso estimado passou a R$ 10 bilhões ao longo de uma década. A expectativa é que 40% provenham 
do setor privado, tradicionalmente refratário a investir em pesquisa e desenvolvimento. A meta é posicionar o 
país entre as cinco potências biotecnológicas. Os R$ 6 bilhões de recursos públicos sairiam do BNDES, da 
Finep (Financiadora de Estudos e Projetos, que cuida dos fundos setoriais, como o de biotecnologia) e do 
Orçamento da União. A materialização desses valores é tão incerta quanto a dos R$ 4 bilhões de 
contrapartida de empresas. (...) No discurso de apresentação da política, Lula afirmou que almeja reeditar no 
setor de biotecnologia a liderança alcançada com biocombustíveis. A comparação vem a propósito. Etanol e 
biodisel são exemplos claros da necessidade de ativismo estatal – como na mistura obrigatória desses 
combustíveis renováveis àqueles de origem fóssil – para enraizar um setor de base tecnológica. Não se pode 
dizer que a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia tenha alcançado tal estágio de maturação. As 30 
páginas de anexos compilam minuciosamente alvos estratégicos em saúde humana, agropecuária, indústria e 
ambiente. Não chegam, contudo, a estabelecer prioridades claras entre essas áreas.” 
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existentes 253 e (ii) o potencial inexplorado da biodiversidade, tendo como símbolo maior, 

mais uma vez, a Amazônia. 254  

A Política Nacional de Desenvolvimento da Biotecnologia completa o quadro sobre 

a técnica, capitaneada por interesses mutuamente reforçantes entre pesquisa que porta uma 

subjacente filosofia social determinista, corporações e Estados provendo investimentos 

bilionários e a manufatura da opinião pública. Essa biotecnologia encontra-se com a 

biodiversidade em uma arena bem específica: tomando-a por fonte de informação, o que a 

transforma – ela, biodiversidade – em recurso. Este é o epicentro do campo 

biodiversidade/biotecnologia: os recursos genéticos. 

 

II.c. Recursos genéticos 

 

II.c.i. A transformação da biologia em recurso 

Da mesma maneira que soa estranho um momento no qual não existia a palavra 

“gene” – como se percebe da perplexidade advinda da leitura historicizante de Keller –, 

porque o artificial se naturaliza e ganha eternidade de frente para trás, existindo desde 

sempre, depois que passou a existir, o mesmo fenômeno ocorre em relação à junção das 

expressões recursos e biológicos ou recursos e genéticos. Quase naturalizadas, já sem 

aspas, tendo penetrado em legislações, convenções e contratos, na imprensa (e no título da 

presente tese), as expressões coagulam um recentíssimo passado em que a própria junção 

soaria absurda.  

                                                           

253 Aqui, o desenho institucional escolhido faz eco à análise de Paulo Roberto MARTINS. Trajetórias 
tecnológicas e meio ambiente: a indústria de agroquímicos no Brasil, op. cit., p. 4: “(...) os produtos de 
origem na biotecnologia não vieram para alijar do mercado os produtos de origem na síntese química. Pelo 
contrário, verifica-se que a trajetória da biotecnologia está sendo a plataforma que viabiliza a reprodução do 
capital investido ao longo de 50 anos pela indústria de agroquímicos.” Alargo a análise para outros 
integrantes das “indústrias da vida”, além dos agroquímicos. 

254 A afirmação em nota acima (“Outra boa notícia foi a criação, na semana passada, da Associação de 
Biotecnologia da Amazônia (ABA), entidade responsável pela gestão do Centro de Biotecnologia da 
Amazônia (CBA), que tem o objetivo de transformar a biodiversidade da região em produtos inovadores.”) é 
objeto de questionamento na seguinte manifestação: Ilusão de um paraíso biotecnológico – Esperança do 
Brasil de ganhar dinheiro explorando os recursos genéticos da Amazônia esbarra em excesso de diversidade 
biológica que nada tem de especial para a indústria farmacêutica, in Folha de São Paulo, p. Mais! 8-9, 29 de 
maio de 2007. Apontando a inanição do CBA – Centro de Biotecnologia da Amazônia: Centro sofre com 
falta de verbas no Amazonas, in Folha de São Paulo, p. A-12, 14 de novembro de 2006. 
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Marcelo Leite dá uma pista muito relevante, apontando que – para além da plena 

transformação da cultura ou do planejamento urbano das grandes cidades  em dinheiro e 

representação do dinheiro 255 – o processo de mercantilização atingiu as próprias estruturas 

íntimas da vida: “Mais do que uma virada cultural, em que a própria cultura se torna 

mercadoria, o que se observa é a mobilização de todas as esferas, inclusive a da vida, como 

matéria-prima para o movimento de acumulação do capital, cuja força motriz se desloca 

mais e mais da produção industrial para a esfera da ciência e da tecnologia.” 256 

  Por isso, passa a ser absolutamente normal a tentativa de sistematização dos tipos 

de valores que a biologia teria. Lévêque, por exemplo, após apontar a relação de 

continência entre recursos genéticos e biológicos 257, sistematiza os diversos tipos de valor 

em que se classificariam: (i) valor de consumo direto 258, (ii) valor recreativo 259, (iii) valor 

reprodutivo 260, (iv) valor ecológico 261, (iv) o valor de não-uso 262. 

                                                           

255 Frederic JAMESON. A cultura do dinheiro – ensaios sobre a globalização, trad. Maria Cevasco e Marcos 
Soares, p. 143-72. Petrópolis: Vozes, 2001. Otília ARANTES, Carlos VAINER e Ermínia MARICATO. A 
cidade do pensamento único – desmanchando consensos, p. 75-103. Petrópolis: Vozes, 2000.  

256 Marcelo LEITE. Promessas do genoma, op. cit., p. 205.  

257 Christian LÉVÊQUE. A biodiversidade, op. cit., p. 83, nota 1: “Sob a denominação de ‘recursos 
biológicos’, nós incluímos os recursos genéticos, os organismos ou elementos destes, as populações ou todo 
outro elemento biótico dos ecossistemas que têm uma utilização ou um valor efetivo ou potencial para a 
humanidade. Trata-se não somente das numerosas variedades de plantas e de animais explorados pelo 
homem no meio natural ou doméstico, mas também das moléculas para uso industrial ou farmacêutico, 
oriunda dos organismos vivos.”  

258 Ibid, p. 125: “(...) corresponde ao consumo dos produtos pelas atividades de caça, pesca e coleta que 
representam mais de 75% dos processos alimentares, em numerosos países tropicais. É preciso, igualmente, 
incluir nesta categoria, o comércio internacional de espécies selvagens cuja cifra de negócios seria da ordem 
de 5 bilhões de dólares e que é responsável pela desaparição de numerosas espécies.” 

259 Ibid, p. 125: “(...) é um valor agregado induzido pelas atividades tais como o turismo, a pesca esportiva, a 
observação dos pássaros, etc., que não acarretam despesas de transporte e alojamento. Sua avaliação é difícil, 
mas a cifra de negócios está longe de ser desprezível, notadamente nos países que encorajaram o ecoturismo 
e valorizaram seus parques naturais.” 

260 Ibid, p. 125-6: “(...) corresponde ao desenvolvimento da biodiversidade dentro dos ciclos de produção de 
certos bens: substâncias naturais de uso farmacêutico, exploração florestal, seleção de variedades e 
melhoramento de plantas cultivadas. A preservação da diversidade dos recursos fitogenéticos que permitirão 
melhorar as espécies cultivadas nos próximos decênios é, sem nenhuma dúvida, uma aposta econômica. Mas 
ela não se refere mais do que a centenas, ou mesmo a milhares, de espécies.” 

261 Ibid, p. 126: “(...) aplica-se para caracterizar o papel jogado pelas espécies e pelos ecossistemas nos 
grandes equilíbrios ecológicos, ao nível regional ou da biosfera. Trata-se de tomar em conta as funções 
ecológicas asseguradas pela diversidade biológica. Certos tipos de meios naturais possuem, igualmente, 
funções bem identificadas. Dessa forma, as zonas úmidas (pântanos, planícies inundadas pelos rios), 
contribuem para recarregar os lençóis de águas subterrâneas e servem de lugar de reprodução para as espécies 
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Essa sistematização dos tipos de valores encarnados nos recursos biológicos e 

genéticos passa a ser um desafio aos mecanismos de precificação: “Os economistas não 

estão todos de acordo – longe disso – sobre os procedimentos. As incertezas são 

numerosas, em particular no que se refere à utilidade futura da biodiversidade. No plano 

econômico, a determinação de valores de uso é difícil, a do valor ecológico é, nesse 

momento, impossível. Quanto aos valores de existência e de opção, eles necessitam 

recorrer, por exemplo, à analogia contingente e às técnicas de sondagem para estimar o 

consentimento em pagar por parte do consumidor final, o que é pesado para executar e 

apresenta riscos de distorções importantes. Na prática, os resultados fornecidos pela análise 

econômica permanecem muito limitados e, utilizados sozinhos, não permitem orientar as 

estratégias de preservação.” 263 Entretanto, mesmo com todas essas dificuldades, a partir de 

agora a racionalidade técnica da precificação tem um novo campo para explorar: “(...) as 

funções econômicas da biodiversidade que, até agora, freqüentemente não haviam sido 

tomadas em conta pelos projetos de desenvolvimento.” 264 

Essa sistematização de Lévêque permite perceber a morfologia externa da 

manipulação da biologia como recurso. No entanto, não esclarece suas causas profundas e 

o sentido para onde marcha. Em suma, não investiga a economia política – a coluna 

vertebral e os comandos neuromotores – a que as categorias estão submetidas.  

A partir das décadas de 1970 e 1980, ocorreu a percepção de um novo e promissor 

“estoque de informações”, ainda não explorado cientificamente e não apropriado 

                                                                                                                                                                
fluviais ou para numerosos pássaros, além do fato que eles albergam uma flora e uma fauna particularmente 
rica e diversificada.” 

262 Ibid, p. 126: “(...) [ou valor de preservação] reconhece que o valor dos ativos naturais não depende 
somente do seu uso imediato. Nós distinguimos diversos conceitos de valor não-uso: • o preço de opção 
mede o consentimento em pagar pela preservação da biodiversidade objetivando uma utilização futura. Trata-
se de uma opção pela qual reconhecemos que a conservação de uma espécie ainda não explorada poderá 
tornar-se, no futuro, economicamente interessante. As novas técnicas biológicas disponíveis hoje em dia, 
como a transferência de genes, permitem melhor explorar as riquezas genéticas selvagens e não é impossível 
que técnicas ainda com melhor performance apareçam, permitindo outras valorizações da biodiversidade. • 
fala-se também do ‘valor de existência’ que mede o consentimento em pagar pela preservação das espécies e 
dos ecossistemas, sem utilidade aparente, mas que apresentam um interesse simbólico ou atrativo para a 
sociedade. Ele se traduz, por exemplo, nos donativos quando das campanhas para a salvaguarda de espécies, 
ou pelas doações para as sociedades de proteção da natureza. Neste ponto, atingimos os limites das ciências 
econômicas, pois trata-se de uma apreciação em grande parte ecológica, ligada à popularidade de uma 
espécie que, talvez, nós não veremos jamais e, claro, ao bem-estar econômico e à informação da pessoa 
interrogada.” 

263 Ibid, p. 128-9.  

264 Ibid, p. 129.  
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empresarialmente: (i) as informações biológicas potencialmente inexistentes em um futuro 

próximo, por conta de possíveis extinções de espécies, e (ii) as informações que só ficaram 

acessíveis com a evolução dos mapeamentos genômicos (muito embora sempre tivessem 

cumprido suas funções no mundo, pois integram o mecanismo da vida). Essa abertura de 

uma dupla fronteira, um Far West genético e digital, levou a uma nova corrida do ouro, 

para chegar na informação que, talvez, venha a permitir a geração de lucro no futuro. 

Assim, a informação sobre o funcionamento da vida é buscada agora para, como insumo 

produtivo, gerar produtos que poderão trazer lucros adiante. Essa construção (tratar o 

mecanismo da vida como informação que integrará um processo produtivo e, portanto, a 

partir dessa opção, atribuir-lhe um valor), só é possível agregando-se no esquema a 

instituição jurídica da propriedade intelectual (momento no qual o Estado sanciona a 

operação, dizendo ser eficaz uma teoria biológica com forte conteúdo de determinismo 

genético – e que, a todo tempo, quer invisibilizar a biologia desenvolvimental e outros 

enfoques a ela críticos – e impulsionando a atribuição de valor ao que antes não teria). 265 

Leite joga luz para a importante relação de reforço mútuo entre a teoria do gene 

como informação e o regime jurídico de propriedade intelectual, capaz de oferecer 

proteção a informações: “Se fosse apenas um expediente retórico, porém, o gene como 

informação talvez não tivesse sobrevivido ao contínuo ataque epistemológico dos críticos 

do genocentrismo. Se vingou e proliferou, foi também porque é uma construção 

inteiramente propícia à apropriação, na forma de propriedade intelectual. (...) Como o 

                                                           

265 Laymert dos Santos têm se dedicado a desvendar o feitiço. Cf. Laymert Garcia SANTOS. Politizar as 
novas tecnologias – O impacto sócio-técnico da informação digital e genética, op. cit., p. 83-4: “Quando na 
década de 80 a crise ambiental tornou patente a acelerada extinção das espécies vegetais e animais no 
Terceiro Mundo, os países ricos, temendo o desaparecimento dos recursos genéticos tão preciosos para o 
desenvolvimento de sua nascente indústria biotecnológica, apressaram-se em constituir bancos ex situ que 
pudessem assegurar-lhes acesso à biodiversidade do planeta. Quando as possibilidades de terapia gênica 
começaram a se desenhar, o projeto de descodificação do genoma humano desdobrou-se no projeto 
Diversidade do Genoma Humano, que ambicionava coletar fragmentos do patrimônio genético de todos os 
povos indígenas e tradicionais do mundo em vias de desaparecimento, para futuras aplicações. Ainda não se 
sabia, e muitas vezes ainda não se sabe, o que fazer com os recursos coletados – o que importava, e importa, 
é a sua apropriação antecipada. A lógica de tais operações parece ser: os seres biológicos – vegetais, animais 
e humanos – não têm valor em si, como existentes; o que conta é o seu potencial. Pois se os seres contassem, 
a iniciativa consistiria em tentar salvá-los da extinção, em preservá-los em sua integridade, em protegê-los e 
ao seu habitat. Mas não é essa a idéia: o foco não estava nos corpos, nos organismos, nos indivíduos, nos 
seres vivos, e sim nos seus componentes, nas suas virtualidades. A tecnociência e o capital global não estão 
interessados nos recursos biológicos – plantas, animais e humanos. O que conta é o seu potencial para 
reconstruir o mundo, porque potencial significa potência no processo de reprogramação e recombinação. 
Levando a instrumentalização ao extremo, tal estratégia considera tudo o que existe ou existiu como matéria-
prima a ser processada por uma tecnologia que lhe agrega valor. Nesse sentido, a única ‘coisa’ que conta na 
nova ordem é o que pode ser capturado da realidade e traduzido numa nova configuração. A única ‘coisa’ 
que conta é a informação.” 
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conceito de propriedade intelectual não comporta (ou não comportava) a proteção 

privilegiada de objetos naturais descobertos ou sem utilidade definida, o gene como 

informação veio a oferecer um mínimo de artificialidade e abstração – por meio de seu 

desenraizamento do emaranhado viscoso de recursos desenvolvimentais – e de 

aplicabilidade imanente (pré-formada), permitindo com isso a inclusão de seqüências de 

DNA na alçada da legislação de propriedade intelectual, consideravelmente flexibilizada a 

partir da histórica decisão de 1980, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, em favor de 

Ananda Chakrabarty e da General Eletric, que obtiveram a patente do primeiro organismo 

vivo, uma bactéria selecionada para utilização industrial.” 266 

A partir daí, é “natural” e totalmente “lógico” falar em recurso genético, já sem 

aspas, abstraindo a expressão de qualquer artificialidade, naturalizando-a, em legislações, 

textos acadêmicos, contratos, textos jornalísticos etc.: “A determinação que se acrescenta 

por essa via de interpretação, crucial, é a vinculação do gene-informação com a produção 

de valor no capitalismo contemporâneo, vale dizer, como recurso genético. Eis o tipo de 

controle hoje visado na metáfora informacional: não só o de mais um instrumento a 

permitir a atualização de potenciais (por exemplo, a fabricação de objetos), mas o do 

próprio princípio supostamente gerador de todos os potenciais; em outras palavras, um 

controle que se exerce pela via da apropriação, em germe, das possibilidades futuras. Já se 

percebe que essa é a racionalidade a sustentar a noção de propriedade intelectual 

(patenteabilidade) de genes (...).” 267  

Aqui, o segundo cercamento opera com intensidade, sendo as patentes sobre 

informações e seqüências de genes um dos “Novos Mundos” exploráveis do momento. A 

institucionalidade do segundo cercamento (jurídica, científica, ideológica) olha para tudo 

com minúcia panóptica, e vê a megabiodiversidade brasileira em seus detalhes: “É simples 

intuir a alta probabilidade de que a diversidade química das mais de 50.000 espécies 

vegetais encontradas no Brasil esconda produtos ainda desconhecidos e de grande interesse 

potencial, muito além das pouco mais de 1.400 espécies vegetais cuja bioatividade se acha 

registrada pela tradição e pela ciência biomédica e farmacêutica clássicas (...).” 268 

                                                           

266 Marcelo LEITE. Promessas do genoma, op. cit., p. 213-4. 

267 Ibid, p. 201-3.  

268 Antonio CARVALHO. Bioprospecção e o quadro da Convenção sobre Diversidade Biológica: 
empreendendo no Brasil, in Nurit Bensusan, Ana Barros, Beatriz Bulhões e Alessandra Arantes (orgs.). 
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Assim, voltadas as baterias para a natureza, poder-se-á encapsular em propriedade 

intelectual o que se predica como informação e agregar-lhe valor. Esse movimento está em 

pleno curso. 269  

                                                                                                                                                                
Biodiversidade: para comer, vestir ou passar no cabelo?, p. 145-52. São Paulo: Petrópolis, 2006. Cf. p. 146-7: 
“O potencial farmacológico de bibliotecas de produtos naturais tem um histórico oscilante. (...) Essas 
questões são discutidas com maestria por Geoffrey A. Cordell, que conclui pela restauração de um papel 
importante da biodiversidade na busca de novas moléculas pioneiras, numa convergência com as outras 
tecnologias ao dispor dos químicos (...). A volta à natureza para novas moléculas pioneiras é reiterada em 
2003 por matéria de capa da conhecida Chemical and Engineering News de 13 de outubro de 2003 (...). Para 
não falar de moléculas vegetais clássicas como a aspirina, ainda no recente período de 1981-2000 o grupo do 
National Câncer Institute mostrou que 61% das 877 moléculas pioneiras utilizadas pela indústria 
farmacêutica eram inspiradas nos centros ativos de moléculas naturais mais antigas (...). Mas é a nova 
biotecnologia, embasada em biologia celular e molecular modernas e voltada para a engenharia genética, que 
levantou as mais recentes esperanças de que pudéssemos nos voltar para os recursos da Natureza de uma 
forma não predatória, aproveitando-lhe, basicamente, o conteúdo informacional contido no DNA de animais, 
plantas e microrganismos (...). Tudo indica agora que voltaremos a uma nova fase de busca de pequenas 
moléculas naturais que sejam capazes de interagir com os complexos protéicos resultantes da expressão 
gênica, pequenas moléculas essas que possam transformar-se em terapias eficazes e de fácil administração à 
população, ou seja, que tenham potencial amplo de negócios para a indústria farmacêutica.”   

269 Sobre propriedade intelectual e biotecnologia, nota acima trouxe um breve panorama bibliográfico. 
Especificamente sobre propriedade intelectual e biodiversidade: Cheryl HADRY. Patent protection and raw 
materials: the Convention on Biological Diversity and its implications for U.S. Policy on the Development 
and Commercialization of Biotechnology, in University of Pennsylvania Journal of International Busines 
Law, v. 15, 1995-96, p. 259-326. David DOWNES. New Diplomacy for the biodiversity trade: biodiversity, 
biotechnology, and intellectual property in the Convention on Biological Diversity, in Touro Journal of 
Transnational Law, v. 4, 1993, p. 1-46. Eileen BAKER. Patents, plants and biotechnology – Policy and Law, 
in Western State University Law Review, v. 14, 1986-87, p. 529-41. Edgar ASEBEY e Jill KEMPENAAR. 
Biodiversity prospecting: fulfilling the mandate of the Biodiversity Convention, in Vanderbilt Journal of 
Transnational Law, v. 28, 1995, p. 703-54. Jitendra GAIKWAD e Vishwas CHAVAN. Open access and 
biodiversity conservation: challenges and potentials for the developing world, in Data Science Journal, v. 5, 
2006, p. 1-17. Nuno CARVALHO. Requiring disclosure of the origin of genetic resources and prior 
informed consent in Patent applications without infring the TRIPs Agreement: the problem and the solution, 
in Washington University Journal of Law and Policy, v. 2, 2000, p. 371-401. Nuno CARVALHO. From the 
shaman’s hut to the patent office: in search of effective protection for traditional knowledge, in Washington 
University Journal of Law and Policy, v. 17, 2005, 111-186. Weerawit WEERAWORAWIT. Formulating an 
international legal protection for genetic resources, traditional knowledge and folklore: challenges for the 
intellectual property system, in Cardozo Journal of International & Comparative Law, v. 11, 2003-04, p. 769-
83. Anne PERRAULT. Facilitating prior informed consent in the context of genetic resources and 
traditional knowledge, in Sustainable Development Law and Policy, v. 4, 2004, p. 21-6. Chika 
ONWUEKWE. The commons concept and intellectual property rights regime: Whiter Plant genetic 
resources and traditional knowledge?, in Pierce Law Review, v. 2, 2004, p. 65-90. Karen BAER. A theory of 
intellectual property and the biodiversity treaty, in Syracuse Journal of International Law and Commerce, v. 
21, 1995, p. 259-81. Shalini BHUTANI e Ashish KOTHARI. The biodiversity rights of developing nations: a 
perspective from India, in Golden Gate University Law Review, v. 32, 2002, p. 587-627. Patrícia Aurélia 
DEL NERO. Propriedade intelectual – a tutela jurídica da biotecnologia, op. cit., p. 312-20. Carlos 
CORREA. Palestra – Painel 3: Biodiversidade, propriedade intelectual e comércio internacional, in Revista 
CEJ, n. 8, maio-ago. 1999, p. 63-5. Newton DE LUCCA. Alguns aspectos jurídicos da biodiversidade, in 
Revista Trimestral de Direito Público, n. 26, p. 23-43. São Paulo: Malheiros, 1999. Newton DE LUCCA. 
Palestra – Painel 3: Biodiversidade, propriedade intelectual e comércio internacional, in Revista CEJ, n. 8, 
maio-ago. 1999, p. 66-79. Lucia Fernanda Inácio BELFORT. A proteção dos conhecimentos tradicionais dos 
povos indígenas, em face da Convenção sobre Diversidade Biológica, op. cit., p. 93-105. Eliane Cristina 
Pinto MOREIRA. A proteção jurídica dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade: entre a 
garantia do direito e a efetividade das políticas públicas, op. cit., p. 130-3.  Celso LAFER. Palestra – Painel 
3: Biodiversidade, propriedade intelectual e comércio internacional, in Revista CEJ, n. 8, maio-ago. 1999, p. 
59-62. Adriana Sader TESCARI e Everton Vieira VARGAS. A Biodiversidade como recurso estratégico: 
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Para os desavisados, porém, que fique claro que os grandes predadores de Braudel 

– o andar de cima no qual os donos do dinheiro encontram-se com os donos do poder – têm 

uma base sólida de mais de 50 anos para jogar o jogo, desde que, a partir de 1958, um terço 

dos prêmios Nobel em medicina foi para a área criada e incensada por James Watson e 

Francis Crick, concentrados nos países centrais e suas universidades de elite. 270   

 

II.c.ii. As disputas que originaram a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a MP 

2186/01  

Esse ponto de encontro entre a biotecnologia e a biodiversidade, os recursos 

genéticos, tem como substrato de seus movimentos no Brasil, além da Constituição 

Federal, artigos 225, 218, 219 e outros referentes ao desenvolvimento nacional 

mencionados no tópico sobre o “ainda indispensável direito econômico”, 

fundamentalmente a Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB, a Medida 

Provisória 2.186/2001 e as regulamentações administrativas do Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético – CGEN, estruturando-se a partir de três grandes conflitos: (i) países 

centrais (pobres em biodiversidade e ricos em biotecnologia) contra países 

megabiodiversos (periféricos e pobres em biotecnologia); (ii) defensores da escalada 

                                                                                                                                                                
uma reflexão do ângulo da Política Externa, op. cit., p. 21-7. Carolina ROSSINI. La biotecnologia y la 
biodiversidad: las assimetrias entre el TRIPS y la CDB y sus reflejos em los países em desarollo, op. cit., p. 
19-31. David HATHAWAY. Palestra – Painel 3: Biodiversidade, propriedade intelectual e comércio 
internacional, in Revista CEJ, n. 8, maio-ago. 1999, p. 80-1. Viviane Alves BERTOGNA. Biodiversidade e 
propriedade intelectual no Brasil, op. cit., p. 140-204. Simone SHOLZE. Patentes, transgênicos e clonagem 
– implicações jurídicas e bioéticas, p. 151-68. Brasília: UNB, 2002.  

270 Marcelo LEITE. Deus, a América, o DNA e o Nobel, in Folha de São Paulo, 8 de outubro de 2006, p. 
Mais!-9: “Agora, se quiser muito ganhar um Nobel, o pesquisador de qualquer país verá suas chances 
aumentarem ao investir toneladas de talento e recursos em biologia molecular – DNA, RNA, genes etc. Em 
1958 iniciou-se uma série dilatada de prêmios para essa área, culminando com os de 2006. Cerca de um terço 
das premiações em Medicina pós-1958 saíram para a escola que tem James Watson e Francis Crick como 
patronos.” Para breve idéia da deflagração da corrida: Marcelo LEITE. O insustentável peso da água, in 
Folha de São Paulo, p. Mais!-9, 1º. de outubro de 2006: “Craig Venter, o visionário do projeto genoma 
privado, foi um dos primeiros a perceber de onde o vento do futuro vai soprar. Um de seus hobbies atuais é 
seqüenciar o DNA de microorganismos por atacado, atrás de genes envolvidos na conversão de energia (a 
grande especialidade da vida). Quantas toneladas pesará um grama de enzimas ou bactérias, daqui há dez 
anos?” Cf. Butantan exporta receita para fazer veneno artificial – Grupo quer engenharia genética em síntese 
de toxina, in Folha de São Paulo, p. A-13, 6 de janeiro de 2007; Biotecnologia – Cientista tenta patentear 
micróbio sintético nos EUA, in Folha de São Paulo, 9 de junho de 2007, p. A-21; Sangue de gambá contém 
soro antiofídico – Biodiversidade: Grupo da Fiocruz acha moléculas que detém hemorragia e dano muscular 
causado por veneno de serpente, in Folha de São Paulo, 30 de agosto de 2005, p. A-16; USP acha cogumelos 
luminosos no Brasil – Biodiversidade: Trabalho encontrou possíveis espécies novas de fungo; luz poderia 
funcionar como sensor de poluição, in Folha de São Paulo, 29 de agosto de 2005, p. A-13; Farmacologia – 
Solo africano revela pontecial superantibiótico, in Folha de São Paulo, 18 de maio de 2006, p. A-18; 
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máxima da apropriação privada/defensores do segundo cercamento contra defensores dos 

direitos coletivos sobre os recursos (versão mais forte)/defensores das repartições de 

benefícios (versão mais fraca) e (iii) razão acumuladora/dominadora contra razão 

ambientalista/integradora. 271 

Esses três conflitos penetraram nas negociações internacionais, 
gerando os acordos existentes hoje. A CDB é um dos diplomas a compor esse horizonte de 
sentido 272, e representa um avanço em relação às discussões sobre “meio ambiente 
humano”, de Estocolmo em 1972, incorporando, a seu modo, a desigualdade estrutural do 
sistema centro-periferia. Entre as conferências internacionais que marcaram os últimos 35 
anos, delimitou-se a importância do meio ambiente como questão de interesse vital para a 
sobrevivência da espécie humana, porém também marcou-se a diferença de concepções, 
interesses e força entre os diversos atores. Se – seguindo a reconstrução de Roberto 
Guimarães –, em Estocolmo/1972, tratou-se do “paradigma” do meio ambiente humano, no 
Rio/1992 forjou-se o consenso sobre ambiente e desenvolvimento e em Joanesburgo/2002 
afirmou-se a necessidade urgente do desenvolvimento sustentável, parece que a lentidão 
das respostas institucionais aos problemas concretos e materiais continua colocando todos 
os paradigmas e preocupações passadas com algum grau de atualidade. Aqui, “a tradição 
de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos” 273 e se as 
medidas necessárias não forem executadas – não cansam de alertar os especialistas, já 
esgotados – as delicadas condições que garantem o equilíbrio para a sobrevivência da 

                                                                                                                                                                
Levantamento de seres vivos no solo pode impulsionar agricultura, in Folha de São Paulo, 23 de março de 
2006, p. A-16. 

271 Sobre o tema, cf. David VICTOR. The regime complex for plant genetic resources: an overview, in The 
global conflict over genetic resources, American Society International Law Proceedings, v. 97, 2003, p. 29-
32. Lawrence HELFER. Intellectual property rights and international treaty on plant genetic resources for 
food and agriculture, in The global conflict over genetic resources, op. cit., p. 33-5. Sabrina SAFRIN. 
Conflict and coordination across international regimes: trade in bioengineered agricultural commodities, in 
The global conflict over genetic resources, op. cit., p. 36-40.   

272 Christian LÉVÊQUE. A biodiversidade, op. cit., p. 221-3:  “A conservação da diversidade biológica deu 
lugar a numerosos acordos internacionais que, freqüentemente, não cobrem mais do que um aspecto limitado 
do problema. Eles constituem, no entanto, o único quadro formal de discussões internacionais. (...) A 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio ambiente e o Desenvolvimento (CNUED) foi realizada, em 
junho de 1992, no Rio de Janeiro, dando continuidade à Conferência das Nações Unidas sobre o meio 
ambiente, que teve lugar em Stockholm, em junho de 1972, ou seja, vinte anos atrás. Os trabalhos da 
Comissão Mundial pelo Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também chamada Comissão Brundtland, estão 
na origem da Conferência do Rio. Tornados públicos, em 1987, eles popularizaram o conceito de 
desenvolvimento durável e serviram de base para a elaboração de muitos documentos. A convenção sobre a 
diversidade biológica é uma das partes de uma coordenação internacional que compreende: a declaração do 
Rio sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, chamada de Carta da Terra; uma declaração sobre a 
preservação de todas as florestas como recursos naturais; uma convenção sobre as mudanças climáticas, a fim 
de limitar a emissão de gás provoque o efeito estufa; e um programa de ação para o século XXI, a fim de 
implementar o desenvolvimento durável, conhecido pelo nome de Agenda 21 ou ação 21. É preciso agregar a 
instalação de uma Comissão para o Desenvolvimento Durável que tem como tarefa verificar a 
implementação e fazer um inventário dos sítios do meio ambiente mundial. Mais tarde, uma convenção sobre 
a desertificação foi também assinada.”   

273 Karl MARX. O 18 Brumário de Luís Bonaparte, in Karl Marx. O 18 Brumário e Cartas a Kugelman, trad. 
Leandro Konder e Renato Guimarães,  6 ed., p. 21. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
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espécie humana entrarão em breve – se é que já não estão – em um ponto de não retorno. 
274  

O surgimento da CDB é marcado por dois processos entrelaçados: (i) as pesquisas 

sobre os recursos fitogenéticos fundamentais para a alimentação da humanidade, levadas a 

cabo no âmbito do sistema ONU/FAO e as discussões no Programa das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente 275, e (ii) a entrada em campo dos países ditos (em flácida 

construção sociológica que tem pretensões de transformar-se em categoria jurídica de 

direito internacional) “em desenvolvimento”. Além disso, atores da sociedade civil, povos 

indígenas e comunidades tradicionais e locais alcançaram algum grau de organização e 

manifestação de seus interesses.  

Um dos pontos nodais do conflito era a desmistificação da noção da biologia do 

planeta como “patrimônio comum da humanidade”, que, guardando alta dignidade 

filosófica, sempre foi abastardada pela racionalidade capitalista nua e crua. Assumindo que 

tal patrimônio só é comum nos momentos de sua extração pelas indústrias dos países 

centrais, detentores de tecnologia e grandes conglomerados, e que, imediatamente após as 

pesquisas e patenteamentos, o vocábulo “comum” desaparece da equação, ocorrendo o 

desde sempre conhecido processo de apropriação privada do excedente, mediante a venda 

aos países de onde vieram os tais “recursos comuns” (o esquema pode ser apreendido 

também com outro nome, mais antigo e direto: colonialismo), os países detentores da 

megabiodiversidade enfileiraram-se para afirmar o paradigma da soberania nacional sobre 

os recursos. 276  

                                                           

274 Roberto GUIMARÃES. A ecopolítica da sustentabilidade em tempos de globalização corporativa, op. 
cit., p. 39-40. 

275 Christian LÉVÊQUE. A biodiversidade, op. cit., p. 223-4.  

276  Ibid, p. 224-6: “Mas as discussões também evoluíram de forma significativa a partir do momento em que 
os países em desenvolvimento, que são os primeiros detentores da diversidade biológica, compreenderam que 
ela era uma fonte de ingressos para financiar seu desenvolvimento. Eles não desejavam limitar a convenção 
somente aos aspectos da conservação stricto sensu, mas pressionaram para a elaboração de uma convenção 
fundada sobre um regime de ‘royalties’, em troca da exploração do seu capital genético pelos países 
industrializados. Eles colocaram em questão a noção de patrimônio comum da humanidade, em favor do 
conceito de patrimônio nacional. Não era mais o caso de permitir o livre acesso aos recursos que poderiam 
ser monetizados, a não ser que medidas compensatórias como, por exemplo, a transferência de tecnologias, 
permitissem indenizar àqueles que se consideravam detentores desses recursos. Os países industriais eram 
partidários, pelo contrário, de um livre acesso aos recursos biológicos mundiais, considerados como 
essenciais para o futuro da agricultura e das biotecnologias. Assim, a conservação tem um preço e os países 
em desenvolvimento esperavam não ser os únicos a suportar o custo da conservação, mas associarem-se aos 
países em situação mais confortável. O objetivo inicial da conservação das espécies e dos ecossistemas 
encontrou-se assim entre uma forte competição entre as transferências de tecnologia e o acesso aos recursos 
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No Brasil, país mais megabiodiverso do mundo, sede da conferência que resultou 

na CDB e cuja retórica da política externa flerta com a idéia de “desenvolvimento limpo”, 

“a partir de 1990, vários dispositivos legais foram adotados para disciplinar a coleta, o 

acesso e a remessa de recursos da diversidade biológica brasileira, bem como para 

normatizar questões conexas com a biodiversidade, como a biossegurança, a propriedade 

intelectual e a proteção dos cultivares. A consciência da importância político-estratégica 

desses recursos levou o Executivo a propor um projeto de emenda à Constituição que lista 

o patrimônio genético, exceto o humano, entre os bens da União arrolados no artigo 20. 

Vários Projetos de Lei foram apresentados, entre eles o projeto de lei nº 306/95, de autoria 

da então Senadora Marina Silva (PT-AC), que estabelecia regras e instrumentos de 

controle para acesso a recursos genéticos no país. O projeto de lei nº 306 foi fundido com o 

substitutivo de autoria do Senador Osmar Dias (PMDB – PR), em novembro de 1997. Em 

agosto de 1998, o Poder Executivo também enviou seu projeto de lei, que resultou de 

estudos aprofundados de um Grupo Interministerial coordenado pela Casa Civil. No 

momento, encontra-se sob exame na Casa Civil anteprojeto de lei elaborado no âmbito do 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN). (...) a estrutura jurídica centra-se 

principalmente na Medida Provisória 2.186/01, que regulamenta os Artigos 8 (j) e 15 da 

CDB; no Decreto 3.945/01; e nas Resoluções adotadas pelo CGEN. (...) A Medida 

Provisória 2.186 estabelece normas para o acesso e repartição de benefícios referentes aos 

recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais a eles associados.” 277 

                                                                                                                                                                
genéticos. Partindo da idéia de desenvolver os parques nacionais, chegou-se a uma negociação sobre a 
distribuição dos benefícios da engenharia genética. O texto final que foi elaborado leva em conta essas 
diferentes preocupações. Os objetivos são claramente definidos: trata-se ‘da conservação da diversidade 
biológica, a utilização durável dos seus elementos e a justa e eqüitativa divisão das vantagens decorrentes da 
exploração dos recursos genéticos, notadamente graças a um acesso satisfatório aos recursos genéticos e a 
uma transferência apropriada das técnicas pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre esses 
recursos e técnicas graças a um financiamento adequado’.”  

277 Adriana Sader TESCARI e Everton Vieira VARGAS. A Biodiversidade como recurso estratégico: uma 
reflexão do ângulo da Política Externa, op. cit., p. 34-6: Sobre a implementação da CDB no Brasil: Ana 
Lucia Delgado ASSAD. Biodiversidade: institucionalização e programas governamentais no Brasil, op. cit., 
p, 74-100. Viviane Alves BERTOGNA. Biodiversidade e propriedade intelectual no Brasil, op. cit., p. 19-
45. Lucia Fernanda Inácio BELFORT. A proteção dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, em 
face da Convenção sobre Diversidade Biológica, op. cit., p. 106-26. Eliane Cristina Pinto MOREIRA. A 
proteção jurídica dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade: entre a garantia do direito e 
a efetividade das políticas públicas, op. cit., p. 186-268. Paula LAVRATTI. Acesso ao patrimônio genético e 
aos conhecimentos tradicionais associados, disponível em http://www.museu-
goeldi.br/institucional/artigo%20goeldi%20paula%20lavratti.pdf, acessado em 15 de dezembro de 2007. 
Sandra KISHI. Tutela jurídica do acesso à biodiversidade no Brasil, disponível em 
http://www3.esmpu.gov.br/linha-editorial/outras-publicacoes/serie-grandes-eventos-meio-
ambiente/Sandra_A_S.pdf, acessado em 15 de dezembro de 2007. Simone SCHOLZE. Acesso ao patrimônio 
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Não obstante, para penetrar mais profundamente na ossatura da regulação 

brasileira, há uma história a contrapelo que deve necessariamente ser realizada, tarefa a 

que dedicou-se Laymert dos Santos, contextualizando a origem da atual Medida Provisória 

em um escândalo político envolvendo a Novartis e o governo Fernando Henrique Cardoso, 

que articulavam um desenho de entrega da pesquisa na Amazônia à multinacional. A 

BioAmazônia, citada acima quando realizado o breve retrato da Política de 

Desenvolvimento da Biotecnologia, celebrou um acordo com a Novartis, alvo de inúmeras 

críticas, que muitos afirmaram tratar-se de mera “venda barata do acesso à matéria-prima 

genética para a indústria biotecnológica”. 278 

A denúncia sobre os lesivos termos da entrega da Amazônia levada a cabo durante 

o governo Fernando Henrique Cardoso tomaram uma grande repercussão, obrigando o 

governo a retroceder e pensar em uma regulação que organizasse com algum grau de 

                                                                                                                                                                
genético, propriedade intelectual e a Convenção sobre Diversidade Biológica, in Idéias e Debates, 
Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação – Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 2002.   

278 Laymert Garcia SANTOS. Politizar as novas tecnologias – O impacto sócio-técnico da informação 
digital e genética, op. cit., p. 98-9: “Num artigo de grande repercussão, o presidente da Fundação Butantã 
resume as razões da recepção negativa. Depois de salientar que o maior valor da biodiversidade são os 
microrganismos, Isaías Raw espanta-se que a BioAmazônia ache razoável isolar, caracterizar e vender cepas 
de bactérias brasileiras a 100 FS [francos suíços] até o limite máximo de R$ 1 milhão, cifra que em seu 
entender é inferior ao custo de manutenção do escritório da associação, em São Paulo. E acrescenta: ‘A 
BioAmazônia assina um acordo onde a Novartis tem direito exclusivo de requerer e manter a proteção de 
patente para produzir, usar e vender compostos diretos e compostos derivados no Território (que o contrato 
define como Mundo!). Para isso oferece, e a BioAmazônia aceita, 500 mil francos suíços, quando a Novartis 
declarar que está fazendo um estudo clínico com um produto derivado da biodiversidade brasileira, e mais 
2.250.000 FS até o lançamento do produto. No meio do tempo, a Novartis nos ensinará a ser seus técnicos, 
colhendo microrganismos, fermentando e analisando a presença de produtos interessantes. Depois teríamos a 
importante função de mandar os extratos e os compostos isolados e finalmente mandas as cepas. Por apenas 
100 FS por cepa, a BioAmazônia terá que montar uma máquina para mandar 10 mil culturas para a 
Novartis!’. Pelo acordo, a BioAmazônia detém os direitos de patente de todas as cepas escolhidas. Mas na 
verdade, no Brasil, as cepas não são patenteáveis! Em contrapartida, a Novartis detém uma licença exclusiva 
para trabalhar com essas mesmas cepas, tornando-se, depois, proprietária de todas as invenções que resultem 
desse trabalho. Os compostos originais são de propriedade conjunta dos contratantes; mas, como observa 
Isaías Raw, é óbvio que eles não serão os produtos comercializados. Além disso, pergunta o cientista: ‘Como 
a BioAmazônia descobrirá que um novo composto lançado pela Novartis tem origem num produto da 
biodiversidade brasileira? De que valem as cepas originais das quais é possível modificar e até mesmo 
transferir genes por clonagem (a BioAmazônia irá seqüenciar cada cepa antes de transferi-la?). O que 
acontecerá com produtos que forem desenvolvidos depois dos dois anos de vigência do contrato? Usualmente 
leva dez anos entre a descoberta de um composto e o seu uso)’. Haveria muitos outros pontos polêmicos a 
assinalar nesse acordo de cooperação que na verdade se resume à venda barata do acesso à matéria-prima 
genética para a indústria biotecnológica. (...) Por isso mesmo, muitas vozes ecoaram as palavras duras de 
Isaías Raw, que terminava seu artigo qualificando a parceria de ‘acordo espúrio que transforma a Amazônia 
no quintal das empresas multinacionais’.” 



 121 

racionalidade a “corrida da informação que vale ouro” que se insinuava. O resultado dessa 

movimentação é a Medida Provisória que hoje leva o número 2.186/2001. 279  

Essa regulação será analisada nos próximos capítulos, tendo-se como valores 

sociais, para usar a contribuição de Lacey, os desafios furtadiano e gramsciano; o valor 

cognitivo é uma resposta aproximativa sobre a adequação da regulação para a construção 

de um sistema nacional de inovação com sentido distributivo e de mecanismos de 

democracia participativa quente. Esses dois eixos, como afirmado repetidas vezes, 

constituem um direito econômico para a superação do subdesenvolvimento que pode ser 

um momento de resistência aos projetos distópicos vislumbrados no Capítulo I.   

                                                           

279 Ibid, p. 97-100: “O escândalo explodiu e foi crescendo à medida que se tornavam conhecidos os termos da 
parceria, considerados lesivos pela oposição, por parcela considerável da comunidade científica brasileira, 
pela imprensa. Criticado até mesmo por parte do Ministério do Meio Ambiente e de membros do Conselho 
da BioAmazônia, que desconheciam o teor das negociações, o acordo chegou a ter validade questionada pelo 
próprio ministro do Meio Ambiente: para ele, a BioAmazônia não estava autorizada a realizar acordos ou 
contratos de bioprospecção. A oposição ao acordo cresceu. Em meados de junho a senadora Marina Silva 
pediu à Procuradoria da República que investigasse a sua legalidade. Por outro lado, vieram à tona notícias 
de outros contratos de bioprospecção, como o firmando entre a Glaxo Wellcome e a Extracta, em julho de 
1999, enquanto a Câmara instruía uma comissão para apressar a votação da lei de acesso e o governo 
cogitava a criação de um código de conduta para reger os contratos. Mas ao mesmo tempo, apesar de todo o 
barulho em torno da reação do Ministério do Meio Ambiente, começaram a surgir sinais de que o Executivo 
pretendia convalidar o acordo feito com a Novartis, editando uma medida provisória preparada pela Casa 
Civil da Presidência da República e inspirada no projeto de lei governamental. As notícias da edição da 
‘medida provisória da Novartis’, como acabou conhecida a regulamentação do acesso, provocaram protestos 
das ongs, que apontaram o caráter antidemocrático da iniciativa, a desconsideração pelo Legislativo e pela 
sociedade civil, que estavam sendo atropelados no processo, e a insegurança jurídica que o texto regulador 
criaria, visto que as medidas provisórias podem ser alteradas a cada reedição, sofrendo as influências de 
interesses específicos. E na iminência de uma decisão governamental, 32 entidades e fóruns de entidades 
ambientalistas enviaram um apelo ao presidente da República, com argumentos jurídicos contrários à edição 
da medida provisória e pedidos para tratar a matéria através de projeto de lei. (...) De nada adiantou toda essa 
movimentação: a 30 de junho de 2000 o governo editou a MP nº 2.052, concebida na Casa Civil.” 
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III. O DESAFIO FURTADIANO E A REGULAÇÃO DOS RECURSOS 

GENÉTICOS NO BRASIL 

 

“Ora, os ricos perceberam que, indo de noite até a ponte, mais tarde ficariam pobres. E 

pensaram: ‘Paguemos aos pobres para irem roubar para nós’. Fizeram-se os contratos, 

estabeleceram-se os salários, as percentagens: naturalmente, continuavam a ser ladrões e 

procuravam enganar-se uns aos outros. Mas, como acontece, os ricos tornavam-se cada vez 

mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Havia ricos tão ricos que não precisavam 

mais roubar e que mandavam roubar para continuarem a ser ricos.” 

(Italo Calvino, Ovelha Negra, in Um general na biblioteca)  

 

O presente capítulo destina-se a investigar se a regulação sobre os recursos 

genéticos no Brasil porta uma racionalidade normativa que tem como horizonte a 

superação do subdesenvolvimento, especificamente no que tange à endogeneização da 

tecnologia e distribuição de renda.  

Esta pergunta surge depois de alguns pressupostos, sendo o primeiro deles o de que 

o mundo tem regras históricas, não é um mero agregado de vontades ou decisões 

momentâneas. Uma dessas regras, terrível para nós, é a enunciada acima, de que, “como 

acontece, os ricos tornam-se mais ricos e os pobres mais pobres”, é dizer: no “mondo 

grande i terribile” há um centro e uma periferia.  

A partir dessa constatação, vários caminhos se abrem – da tentativa de negação da 

existência dessa dicotomia pelos que ganham com sua manutenção à prostração resignada 

perante sua alegada eternidade. Um desses caminhos, entretanto, é negar-se a ocultar a 

existência da regra e, ao mesmo tempo, negar-se a aceitar sua eternidade. Optando por esse 

difícil caminho, Furtado afirma que a superação da regra dura da hierarquia talvez seja 

possível, com a internalização, na periferia, do avanço técnico combinado com a 

obrigatória disseminação de seus efeitos por toda a sociedade.  

Essa análise, hoje em dia, pode ser particularizada e reposta – sem que se percam as 

potencialidades heurísticas mais gerais da análise, prenhe de diversos outros caminhos, 

analíticos e políticos – afirmando-se a necessidade de organização de um sistema nacional 
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de inovação periférico com sentido distributivo. Essa é a racionalidade global que deve 

estar encarnada nas capilaridades mais concretas da regulação sobre os recursos genéticos, 

lá onde “fizeram-se os contratos, estabeleceram-se os salários, as percentagens”.  

Essa economia política da regulação sobre os recursos genéticos, que permite 

colocá-la sob o signo de um direito econômico para a superação do subdesenvolvimento, 

só pode advir da reflexão de um típico ovelha negra, da estirpe do que desorganizou a 

desonesta cidade de Calvino. São estes indesejáveis tipos, Hobsbawn, Braudel, 

Wallerstein, Arrighi, Fiori, Furtado, os neoschumpeterianos alinhados com os 

estruturalistas e outros, os convidados para o presente capítulo, que tem a seguinte 

organização: (i) a condição periférica; (ii) o desafio furtadiano; (iii) a reposição do desafio 

furtadiano: um sistema nacional periférico de inovação distributivo e (iv) a regulação dos 

recursos genéticos no Brasil e o desafio furtadiano: o caminho (moderadamente) correto.  

No primeiro tópico, será descrita a condição estrutural da economia mundial, desde 

há muitos séculos: a existência da condição periférica e da condição central. Os autores 

para tal tarefa são Eric Hobsbawn, Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein e Giovanni 

Arrighi (os três últimos articuladores das discussões sobre a economia-mundo ou o 

sistema-mundial moderno e o primeiro da historiografia marxista inglesa) e integrantes do 

debate brasileiro, como João Manuel Cardoso de Mello e José Luis Fiori. A partir do olhar 

da história e da sociologia histórica, perceberemos que a condição periférica vem de longe, 

e foi feita para durar. Com Hobsbawn será demonstrada a existência e permanência da 

condição periférica, desde a “dupla revolução” até hoje; com Braudel, pretendo localizar a 

condição periférica em um esquema teórico que a reposicione cronologicamente, para um 

momento anterior ao da “dupla revolução”; com Wallerstein, trata-se de mostrar que a 

existência da condição periférica – relacional à condição central – fundou um corpo inteiro 

de estudos, a Análise do Sistema-Mundo ou a Economia Política do Sistema-Mundo; a 

partir de Arrighi apontarei alguma formalização sobre como está estruturada a 

hierarquização entre centro, semiperiferia e periferia atualmente. Do debate sobre o Brasil 

e sua condição periférica, selecionei duas posições: uma que tonifica os “fatores internos” 

(Cardoso de Mello) e outra que insiste, primordialmente, sobre a estrutura e peso histórico 

do sistema mundial (Fiori), nenhuma das duas, entretanto, caindo em qualquer 

reducionismo. Ao final, trago pontuações e dados sobre a (re)posição periférica brasileira 

nos últimos 25-30 anos, intensificada pela adoção da economia política – mais do que a 

mera política econômica – neoliberal. 
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A polarização e estratificação da economia mundial é uma postulação concreta, um 

projeto em curso, e contra essa maquinaria podem se voltar as multidões do outro lado. 

Essa é, se tivesse que escolher uma frase para o resumo de sua obra, a assertiva de Celso 

Furtado, objeto do segundo tópico. Para reconstruir sua impugnação à auto-consagrada 

eternidade do sistema centro-periferia, minha opção é dupla: (i) descrever, principalmente 

a partir de um comentador, Ricardo Bielchowsky, os aspectos gerais de sua obra, 

enfocando sua localização e contribuição como estruturalista, do ponto de vista teórico, e 

nacional-desenvolvimentista, quanto ao projeto político; e (ii) a partir, principalmente dos 

livros da década de 1990, do conjunto autobiográfico e de alguns estratégicos textos, 

ressaltar que o autor pontua dois elementos essenciais para a tarefa de superação do 

subdesenvolvimento: a internalização dos centros decisórios e a homogeneização social. 

No terceiro tópico, trabalharei uma possível contemporânea reposição das 

postulações de Furtado, através do contato com os evolucionistas neoschumpeterianos (em 

um traçado que vem sendo bordado por Eduardo da Motta e Albuquerque, Vicente 

Guimarães, Flávio Peixoto, José Cassiolato e Helena Lastres), o que culmina com a 

predição sobre a manufatura institucional de um sistema nacional periférico de inovação 

com sentido distributivo, que é uma reposição particularizada das pautas (i) da 

internalização dos centros decisórios e (ii) da homogeneização social. Serão trazidas as 

experiências de confecção de sistemas nacionais de inovação da Coréia e dos Estados 

Unidos, demonstrando a imprescindível presença e comando estatal ocorridos, bem como 

atuais dados sobre (i) investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento realizados 

pelos países centrais, (ii) comparações entre PIBs e gastos com pesquisa e 

desenvolvimento, demonstrando a distância entre os países centrais e países com claras 

estratégicas de desenvolvimento nacional e o Brasil, que, além de questões estruturais, 

acatou a fábula de que o desenvolvimento seria uma conseqüência da liberalização dos 

mercados. A seguir, apontarei como se está, lenta e fragilmente, forjando um sistema 

nacional de inovação no Brasil (que conta com um parque científico razoavelmente 

aparelhado que não consegue traduzir-se em produção tecnológica), baseando-me 

fundamentalmente na PINTEC – Pesquisa de Inovação Tecnológica, do IPEA, e nos 

gráficos e tabelas realizados a partir dela.  

Por fim, no quarto tópico, indagarei se a regulação dos recursos genéticos está apta 

a contribuir com a construção desse sistema, procurando as regras que postulem a 

endogeneização da tecnologia e repartição de benefícios, que podem ser a base para uma 
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regulação que instrumentalize a pauta furtadiana; para tal trago as reflexões de Fábio 

Konder Comparato e Eros Grau, a fim de estabelecer as bases gerais para a discussão. Em 

seguida, pontuarei que há textos normativos que oportunizam a endogeneização da 

tecnologia, mas, no que tange à segunda faceta do desafio – a homogeneização social 

particularizada como distribuição de renda –, o corpo normativo existe, sofrendo, porém, 

uma série maior de bloqueios. A conjunção dos dois vetores me leva a concluir que o 

desafio furtadiano está moderadamente albergado na regulação sobre os recursos 

genéticos. 

 

III.a. A condição periférica 

 

III.a.1. Hobsbawn 

Hobsbawn apresenta uma análise de largo fôlego sobre a 

modernidade/contemporaneidade, a partir da conhecida divisão entre as “Eras”: a Era das 

Revoluções (1789-1848) 280, a Era do Capital (1848-1875) 281, a Era dos Impérios (1875-

1914) 282 e a Era dos Extremos (1914-1991) 283. Uma das constatações do historiador é a 

formação, manutenção e aprofundamento do sistema centro-periferia, que hierarquiza o 

mundo.    

                                                           

280 Eric HOBSBAWN. A Era das Revoluções – 1789/1848, trad. Maria Teixeira e Marcos Penchel, 12 ed. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.  

281 Eric HOBSBAWN. A Era do Capital – 1848/1875, trad. Luciano Neto, 5 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1996. 

282 Eric HOBSBAWN. Era dos Impérios – 1875/1914, trad. Sieni Campos e Yolanda Toledo, 3 ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1988.  

283 Eric HOBSBAWN. A Era dos Extremos - O breve século XX – 1914/1991, op. cit. Esses trabalhos são os 
dedicados a grandes reconstruções. O autor tem inúmeras monografias e trabalhos específicos. A obra de 
“grandes reconstruções” continua, analisando o período imediatamente posterior ao “breve século XX”. Cf. 
Eric HOBSBAWN. O novo século – Entrevista a Antonio Polito, trad. Cláudio Marcondes. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. Eric HOBSBAWN. Tempos interessantes – Uma vida no século XX, trad. S. 
Duarte. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. Eric HOBSBAWN. Globalização, democracia e 
terrorismo, trad. José Viegas. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. No presente trabalho serão também 
utilizados dois trabalhos dedicados a temas específicos: as discussões que o autor travou no terreno da 
metodologia dos estudos históricos e o trabalho sobre o Estado-nação: Eric HOBSBAWN. Sobre História, 
trad. Cid Moreira. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. Eric HOBSBAWN. Nações e nacionalismo desde 
1780 – programa, mito e realidade, trad. Maria Paoli e Ana Quirino, 2 ed. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1990. 
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Esta divisão entre espaços do mundo que cumprem funções distintas, tendo, 

portanto, acessos distintos aos recursos, é um legado do momento definidor da narrativa do 

autor, o surgimento da “dupla revolução”, a Industrial e a Francesa, sendo o grande legado 

dos séculos XVIII e XIX aos séculos XX e XXI: “De todas as conseqüências econômicas 

da época da revolução dupla, esta divisão entre os países ‘adiantados’ e os 

‘subdesenvolvidos’ provou ser a mais profunda e a mais duradoura. Falando a grosso 

modo, por volta de 1848 estava claro que os países deveriam seguir o exemplo do primeiro 

grupo, i.e., da Europa Ocidental (exceto a Península Ibérica), da Alemanha, do norte da 

Itália e partes da Europa Central, da Escandinávia, dos Estados Unidos e talvez das 

colônias controladas pelos imigrantes de língua inglesa. Mas também era claro que o resto 

do mundo estava, com exceção de alguns pedaços, muito atrasado ou se transformando – 

sob a pressão informal das exportações e importações ocidentais ou sob a pressão militar 

das canhoneiras e das expedições militares ocidentais – em dependências econômicas do 

Ocidente. Até que os russos tivessem desenvolvido, na década de 1930, meios de transpor 

este fosso entre ‘atrasado’ e ‘adiantado’, ele permaneceria imóvel, intransponível, e mesmo 

crescendo, entre a minoria e a maioria dos habitantes do mundo. Nenhum outro fato 

determinou a história do século XX de maneira mais firme.” 284  

Na Era do Capital, quando consolida-se no centro do sistema a normalidade 

burguesa – inclusive com a clara percepção de que já era o momento de bloquear eventuais 

tentativas de maior democratização do poder –, essa verdadeira lei de ferro da estrutura 

                                                           

284 Eric HOBSBAWN. A Era das Revoluções – 1789/1848, op. cit., p. 201. Essa desigualdade, aliás, é 
análoga à desigualdade interna aos países, que clivam suas classes, tal qual afirmado também na observação 
de Braudel que serve de epígrafe ao presente trabalho. Cf. Eric HOBSBAWN. Sobre História, op. cit., p. 46: 
“(...) essa desigualdade interna é análoga à conhecida e crescente desigualdade entre a minoria de países ricos 
e desenvolvidos ou em desenvolvimento e o mundo pobre e atrasado. Em ambos os casos, o abismo está se 
alargando, e parece se alargar ainda mais.” Essa desigualdade, é claro, é resultado de estruturas bem 
concretas, dentre as quais o Estado-nação. Cf. Eric HOBSBAWN. Nações e nacionalismo desde 1780 – 
programa, mito e realidade, op. cit., p. 37: “Em outras palavras: o Estado-nação, como tal, desempenhou 
uma função específica no processo de desenvolvimento capitalista? Ou ainda: como a análise liberal 
contemporânea viu essa função? (...) O desenvolvimento econômico nos séculos XVI a XVIII foi feito com 
base em Estados territoriais, cada um dos quais tendia a perseguir políticas mercantilistas como um todo 
unificado. De modo mais óbvio ainda, quando falamos de capitalismo mundial no século XIX e começo do 
XX, falamos das suas unidades nacionais componentes no mundo desenvolvido – da indústria britânica, da 
economia americana, do capitalismo alemão diferente do capitalismo francês e assim por diante.” Para uma 
leitura histórica liberal, que joga força nas “instituições corretas” que o centro adotou, responsabilizando a 
periferia – e não a exploração e o poder centrais – pela desigualdade: David LANDES. Riqueza e pobreza 
das nações – por que algumas são tão ricas e outras são tão pobres, trad. Álvaro Cabral, 4 ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 1998. David LANDES. Prometeu desacorrentado – Transformação tecnológica e 
desenvolvimento industrial na Europa ocidental, de 1750 até os dias de hoje, trad. Marisa Motta, 2 ed. Rio 
de Janeiro: Campus, 2005. David LANDES. Dinastias – Esplendores e infortúnios das grandes famílias 
empresariais, trad. Regina Lyra. Rio de Janeiro: Campus, 2007. 
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centro-periferia permanece onde esteve: “(...) no período que estudamos, o sistema 

internacional foi fundamentalmente alterado – muito mais profundamente do que os 

observadores da época chegaram a reconhecer. Apenas um aspecto disso permaneceu 

inalterado – a extraordinária superioridade do mundo desenvolvido sobre o 

subdesenvolvido, que era sublinhada (ver adiante, Capítulo 8) pela carreira do único país 

não branco que nesse período conseguiu imitar o Ocidente, ou seja o Japão. A tecnologia 

moderna colocava qualquer governo que dele não dispusesse à mercê de qualquer outro 

que a possuísse.” 285  

O período subseqüente (1875-1914) aprofundou a dicotomia, fazendo o centro 

organizar-se em Impérios, que, implementando sua política de subordinação das periferias 

concomitantemente, iriam levar o mundo para duas guerras de proporções hecatômbicas: 

“Essa repartição do mundo entre um pequeno número de Estados, que dá título ao presente 

volume, foi a expressão mais espetacular da crescente divisão do planeta em fortes e 

fracos, em ‘avançados’ e ‘atrasados’ que já observamos. Foi também notavelmente nova. 

Entre 1876 e 1915, cerca de um quarto da superfície continental do globo foi distribuído ou 

redistribuído, como colônia, entre meia dúzia de Estados. A Grã-Bretanha aumentou seus 

territórios em cerca de dez milhões de quilômetros quadrados, a França em cerca de nove, 

a Alemanha conquistou mais de dois milhões e meio, a Bélgica e a Itália pouco menos que 

essa extensão cada uma. Os EUA conquistaram cerca de 250 mil, principalmente da 

Espanha, o Japão algo em torno da mesma quantidade às custas da China, da Rússia e da 

Coréia.” 286  

No “breve século XX” o aprofundamento da distância entre centro e periferia não 

cessou. Pelo contrário, a década de 80, com a retomada da hegemonia norte-americana 

(que incluiu os ajustes estruturais neoliberais e aumentos dos juros das dívidas externas na 

periferia e competição tecnológica acirrada no centro) levou a um distanciamento ainda 

maior: “(...) alargamento do abismo entre os países ricos e pobres do mundo, processo um 

tanto acelerado pelo desastroso impacto da década de 1980 sobre grande parte do Terceiro 

Mundo, e a pauperização de muitos países ex-socialistas. (...) A crença, segundo a 

economia neoclássica, em que o comércio internacional irrestrito permitiria aos países mais 

                                                           

285 Eric HOBSBAWN. A Era do Capital – 1848/1875, op. cit., p. 121. 

286 Eric HOBSBAWN. Era dos Impérios – 1875/1914, op. cit., p. 91. 
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pobres chegar mais perto dos ricos, vai tanto contra a experiência histórica quanto contra o 

bom senso.” 287 

Eric Hobsbawn está sempre preocupado em realizar articulações entre os fatores 

causais. Entretanto, parece-me que (mesmo atribuindo importância a vários fatores para a 

definição dos poderes que permitem chegar à condição central e a falta de poderes que 

relega à condição periférica) a apropriação da tecnologia de ponta é fator dos mais 

relevantes, em sua sofisticada história materialista, prioritariamente a partir do final do 

século XIX. 288 Essa importância da tecnologia nos séculos XIX e XX não é só um fator de 

aprofundamento da disparidade entre centro e periferia. É também uma possibilidade de 

erupção de tendências perigosas e regressivas, que vinculem pesquisas científicas a 

interesses financeiros, fora de controle democrático, sendo a biotecnologia um dos espaços 

onde esta operação já pode estar em curso: “O perigo, por exemplo na revolução biológica 

e genética, é que até mesmo os cientistas compreendam quanto dinheiro poderiam ganhar 

se aderissem a essa lógica. Serão eles também arrastados para o sistema pelo qual o 

mercado financeiro já opera? Quando isso ocorrer, se é que vai ocorrer, as conseqüências 

seriam significativas a tal ponto que é impossível tentar imaginá-las. Isto também vale para 

o financiamento da pesquisa científica, que no passado em geral se dava sem referência 

imediata a um cálculo de lucros e perdas.” 289 

Nessa perspectiva, o acúmulo de ciência e biotecnologia levaria a mais do que o processo 

de aprofundamento da distância entre centro e periferia. Neste quadro, estamos diante da 

subordinação de uma ética a um interesse, de um campo que organizou-se sob o manto do 

bem-comum ao cálculo utilitário. Estaríamos diante, inequivocamente, de “grande 

política”, em sentido nitidamente regressivo e oligárquico. 290 

                                                           

287 Eric HOBSBAWN. A Era dos Extremos - O breve século XX – 1914/1991, op. cit., p. 549. 

288 É complexa a tarefa de definição do que compõe o centro e do que compõe a periferia: Cf. A Era dos 
Impérios – 1875/1914, op. cit., p. 46. Entretanto, em diversas passagens o domínio da tecnologia surge como 
um fator causal, de grande magnitude. Cf. Eric HOBSBAWN. A Era dos Extremos - O breve século XX – 
1914/1991, op. cit., p. 506-7.  

289 Eric HOBSBAWN. O novo século – entrevista a Antonio Polito, op. cit., p. 141.  

290 Ibid, p. 151: “Não o assusta o poder da ciência? A possibilidade de clonar um ser humano, introduzir 
genes animais ou vegetais em um tomate; ou então a possibilidade de matar em uma guerra apenas acionando 
as teclas de um computador? Claro que me assusta. Não só pelo poder imenso que ela confere, mas também 
porque quase sempre os aprendizes de feiticeiros não sabem como usar esse poder. Se houvesse uma garantia 
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III.a.2. Braudel 

Se Hobsbawn aponta que a divisão hierárquica do mundo vem se aprofundando 

desde a “dupla revolução” até hoje, Braudel vai ainda mais longe nas origens dessa 

diferença. Sob o olhar da “longa duração” 291, recua até o surgimento do capitalismo (em 

verdade, até antes), com as cidades-estado italianas, que passam a organizar a economia-

mundo européia.  

Para o historiador francês, a humanidade organiza as relações de produção, 

circulação, consumo e poupança – organiza sua economia política – em três andares, o 

“esquema tripartido”: a civilização material, a economia e o capitalismo. A civilização 

material é o terreno mais imediato da sobrevivência; a economia, o mercado, é um espaço 

onde as trocas são mais variadas, mediadas e sistematizadas, o que traz algum grau a mais 

de transparência. O capitalismo é o andar de cima, no qual o dono do dinheiro se encontra 

com o dono do poder, o detentor do capital com os príncipes e operadores das engrenagens 

estatais, onde não há transparência e as regras do mercado são subvertidas por quem tem 

poder para tanto. 292 

                                                                                                                                                                
de que as pessoas que tornam possível esse progresso também soubessem o que fazer com ele, como usá-lo 
em benefício da humanidade ou quando não usá-lo, então eu ficaria mais tranqüilo. Mas essa garantia não 
existe. Forças naturais imensas estão sendo manipuladas e nem sempre elas são perfeitamente conhecidas. E 
não há nenhuma regra ou instituição que diga o que fazer e o que não fazer. A única regra proporcionada pelo 
livre mercado, a otimização do crescimento econômico e do lucro, quase certamente irá produzir efeitos 
negativos.” Ainda sobre biotecnologia, afirmando, entre outros pontos, que não considera lógicas as 
argumentações dos defensores dos transgênicos (que apelam a um terrorismo sobre escassez de alimentos 
perante o qual a única saída seria a permissão desse tipo de organismo), cf. p. 178-9: “Há também um imenso 
desperdício de comida no mundo devido a sua distribuição irregular.”  

291 José Carlos REIS. Escola dos Annales – A inovação em história, p. 21. São Paulo: Paz e Terra, 2000: “Ao 
formularem o conceito de ‘longa duração’, inspirados no conceito de ‘estrutura social’ das ciências sociais, 
os historiadores dos Annales realizaram uma novidade epistemológica: introduziram a abordagem da 
repetição, da permanência, em um conhecimento antes limitado à irreversibilidade e à mudança. Conceber a 
simultaneidade em história é pensar a ‘sucessão sem mudança’, em ‘repetição’. Os gestos sucessivos, por 
serem uma repetição, perdem as características do evento: irreversibilidade, novidade, mudança. Cria-se uma 
permanência sobre a qual se articulam mudanças mais ou menos lentas.” Cf. também Pierre DAIX. Fernand 
Braudel: Uma biografia, trad. Clóvis Marques, p. 205-6. São Paulo/Rio de Janeiro: Record, 1999. “(...) 
durações diferentes: o tempo muito longo, digamos, da geografia humana; também o da duração econômica, 
em geral, contada em decênios; e o tempo curto, dos acontecimentos.” Cf. François FOURQUET. Um novo 
espaço-tempo, in Yves LACOSTE (coord.). Ler Braudel, trad. Beatriz Sidou, p. 79-96. Campinas: Papirus, 
1989. Sobre aspectos biográficos Braudel, que podem complementar a biografia de Daix, Immanuel 
WALLERSTEIN. O homem da conjuntura, in Yves LACOSTE (coord.). Ler Braudel, op. cit., p. 13-29.  

292 Fernand BRAUDEL. Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIII, vol. 1 – as 
estruturas do cotidiano: o possível e o impossível, trad. Telma Costa, p. 12. São Paulo: Martins Fontes, 1997: 
“(...) não há uma economia, mas sim economias. A que costuma ser preferencialmente descrita é a chamada 
economia de mercado, isto é, os mecanismos da produção e da troca ligados às atividades rurais, às lojas, às 
oficinas, aos estabelecimentos, às Bolsas, aos bancos, às feiras e, naturalmente, aos mercados. São realidades 
bem nítidas, ‘transparentes’ até, e foi sobre os processos facilmente compreensíveis que as animam que 
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Em Braudel, as palavras não deixam dúvidas: disparidades, diferenças, hierarquias, 

elite contra massa, grande contra pequeno, ativos contra submissos, segredo contra 

transparência. Exploração. 293 No ápice do “esquema tripartido”, operando o capitalismo, 

nada de democracia, transparência, fluxo de informações, reinado do consumidor. Lá em 

cima, o fato da força: o encontro dos abençoados que compartilham o dinheiro e o poder. 

Observados na vertical, um “número restrito de privilegiados”. 294  

                                                                                                                                                                
começou o discurso constitutivo da ciência econômica. Foi assim que, desde o início, esta se encerrou num 
espetáculo privilegiado, com exclusão das outras. Acontece que uma zona de opacidade, muitas vezes difícil 
de observar por falta de documentação histórica suficiente, se estende sob o mercado: é a atividade elementar 
de base que se encontra por toda parte e cujo volume é simplesmente fantástico. À falta de termo melhor, 
denominei essa zona espessa de vida material ou civilização material. É evidente a ambigüidade da 
expressão. Mas, se minha maneira de ver o passado for partilhada, como parece ser para o presente, por 
certos economistas, imagino que mais dia menos dia acabaremos por encontrar uma etiqueta mais adequada 
para designar essa infra-economia, esta outra metade informal da atividade econômica, a da auto-suficiência, 
da troca dos produtos e dos serviços num raio muito curto. Por outro lado, acima e não abaixo dos mercados, 
ergueram-se hierarquias sociais altivas: falseiam a troca em proveito próprio, fazem vacilar a ordem 
estabelecida; voluntária e até involuntariamente, criam anomalias, ‘turbulências’, e têm maneiras muito suas 
de tratar dos seus assuntos. Nesse nível elevado, alguns grandes mercadores de Amsterdam, no século XVIII, 
ou de Gênova, no século XVI, podem abalar, à distância, setores inteiros da economia européia ou mesmo 
mundial. Foi assim que grupos de atores privilegiados entraram em circuitos e cálculos que a maioria das 
pessoas ignora. O câmbio, por exemplo, ligado aos comércios longínquos e aos jogos de crédito complicados, 
é uma arte requintada, aberta, quando muito, a alguns privilegiados. Esta segunda zona de opacidade, que, 
acima da clareza da economia de mercado, é de certo modo o seu limite superior, representa para mim, como 
veremos, o domínio por excelência do capitalismo. Sem ela, este é impensável; aí se aloja, aí prospera.” Cf. 
tb. Fernand BRAUDEL. Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIII, vol. 2 – os jogos 
das trocas, trad. Telma Costa, p. 403. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  

293 Philippe STEINER. Capitalismo e modernidade: o impasse sobre Max Weber, in Yves LACOSTE 
(coord.). Ler Braudel, op. cit., p. 146. 

294 Fernand BRAUDEL. Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIII, vol. 2 – os jogos 
das trocas, op. cit., p. 415: “Observar na vertical: o número restrito de privilegiados – (...)  O que se vê 
imediatamente, no alto da pirâmide, é um punhado de privilegiados. Tudo converge normalmente para essa 
sociedade minúscula: cabe a eles o poder, a riqueza, uma grande parte dos excedentes da produção; cabe a 
eles governar, administrar, dirigir, tomar decisões, assegurar o processo de investimento, portanto da 
produção; a circulação de bens e de serviços, os fluxos monetários convergem para eles. Abaixo deles 
escalona-se a multidão dos agentes da economia, dos trabalhadores de qualquer categoria, a massa dos 
governados. E, abaixo de todos, um enorme detrito social: o universo dos que não têm trabalho. Claro que as 
cartas do jogo social não estão distribuídas de uma vez por todas, mas as redistribuições são raras, sempre 
parcimoniosas. Por mais que as pessoas se aferrem a subir na hierarquia social, em geral são necessárias 
várias gerações e, tendo chegado mais acima, não mantém o posto sem luta. É uma guerra social contínua 
desde que há sociedades vivas, com suas escadarias majestosas e seus estreitos acessos ao poder. Sabemos de 
antemão que não há nada que conta realmente – Estado, nobreza, burguesia, capitalismo ou cultura – que não 
tenha, de uma maneira ou de outra, se apossado dos pontos altos da sociedade. É nesse nível que se governa, 
que se administra, que se julga, que se doutrina, que se amealham riquezas e até se pensa; é nele que se 
fabrica e refabrica a cultura dominante. O espantoso é que os privilegiados sejam sempre tão pouco 
numerosos.” O livro de Landes sobre as dinastias empresariais pode ser ilustrativo, por demonstrar com casos 
concretos quem são e como operam em diversos países e setores, além de ser deliciosamente escrito: David 
LANDES. Dinastias – Esplendores e infortúnios das grandes famílias empresariais, op. cit., p. 3-70. É ainda 
na citada página 415 que Braudel mencionada o clássico de Wright Mills para se perguntar o que teria 
realmente mudado hoje em dia. Cf. C. Wright MILLS. A elite do poder, trad. Otávio Velho, 2 ed., p. 113-43 
e 179-205. Rio de Janeiro: Zahar, 1968. Entre nós, utilizando Wright Mills e o conceito de coterie (uma 
fração auto-identificada e operante dentro da elite), estudando a forma de operação da elite brasileira 
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Compreender como se desenrola esse drama dos três andares, a partir da longa 

duração, permite perceber como o mundo foi se diferenciando, como a desigualdade foi se 

cravando, tornando-se verdadeira segunda natureza, entre as classes e os países. 

Esse drama desenrola-se gerando as economias-mundo. Uma economia-mundo é 

um espaço organizado por um centro, a partir do qual irradia-se a lógica do sistema, 

definindo as atividades que sobreviverão, em funcionalidade a quem conseguiu a proeza de 

determinar os sentidos das operações econômicas e políticas: “(...) uma economia-mundo é 

uma soma de espaços individualizados, econômicos e não econômicos, agrupados por ela; 

(...) a economia-mundo representa uma enorme superfície (em princípio, é a mais vasta 

zona de coerência, em determinada época, em uma região determinada do globo); (...) 

habitualmente, ela transcende os limites de outros grupos maciços da história. (...) Desde 

sempre houve economias-mundo, ou pelo menos há muito tempo. Assim como desde 

sempre, pelo menos desde há muito tempo, houve sociedades, civilizações, Estados e até 

impérios. Se descêssemos o curso da história com botas de sete léguas, diríamos que a 

Fenícia antiga foi um esboço de uma economia-mundo. Também Cartago, no tempo de seu 

esplendor. Também o universo helenístico. Também Roma, em vigor. Também o Islã, após 

seus sucessos fulgurantes. Com o século IX, a aventura normanda nos confins da Europa 

ocidental esboça uma economia-mundo breve, frágil, que outros herdarão. A partir do 

século XI, a Europa elabora o que virá a ser a sua primeira economia-mundo, que outras 

seguirão até o presente. A Moscóvia, ligada ao Oriente, à Índia, à China, à Ásia central e à 

Sibéria, é uma economia-mundo em si, pelo menos até o século XVIII. Também a China, 

que muito cedo se apodera de vastas regiões vizinhas, ligando-as ao seu destino: a Coréia, 

o Japão, a Insulíndia, o Vietnã, o Yunnan, o Tibete, a Mongólia, isto é, uma guirlanda de 

países independentes. A Índia, mais precoce ainda, transforma o oceano Índico, para seu 

uso, numa espécie de mar Interior, desde as costas orientais da África até as ilhas da 

Insulíndia.” 295  

A economia-mundo funciona sob algumas regras: (i) é um espaço que varia 

lentamente, (ii) tendo no centro uma cidade/país dominante. A terceira regra é aquela que 

                                                                                                                                                                
socializada no Largo de São Francisco, Teotonio SIMÕES. Os bacharéis da política, a política dos 
bacharéis, Tese (Doutorado em Ciência Política), Capítulo I. São Paulo, FFLCH-USP, 1983. Ainda 
discutindo Mills e o conceito de coterie, Oliveiros FERREIRA. Os 45 cavaleiros húngaros – Uma leitura 
dos Cadernos de Gramsci, p. 27-8. Brasília/São Paulo: UNB/Hucitec, 1986. 

295 Fernand BRAUDEL. Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIII, vol. 3 – o tempo do 
mundo, trad. Telma Costa, p. 14-5. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  
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Calvino nos permitiu enunciar na epígrafe desse capítulo: “as diversas zonas são 

hierarquizadas.” 296  

Essa hierarquia entre as zonas da economia-mundo, que tem como seu ponto 

nevrálgico o capitalismo (não o mercado e muito menos a vida material) de um centro, não 

é arbitrária. Aqui, mais uma vez, o passado volta para esmagar o presente, para ainda 

relembrar Marx e a narrativa do golpe de Luís Bonaparte: “Não explora o mundo quem 

quer. É necessário, para isso, possuir de antemão um poder lentamente amadurecido. Mas é 

certo que esse poder, embora resulte de uma lenta acção sobre si próprio, reforça-se pela 

exploração dos outros, e, no decurso desse duplo processo, a distância entre esse poder e os 

outros aumenta. As duas explicações (interna e externa) estão, pois, inextricavelmente 

ligadas.” 297 

O passado lega um centro que hierarquiza o presente: “Com efeito, no centro da 

economia-mundo aloja-se sempre, forte, agressivo, privilegiado, um Estado fora de série, 

dinâmico, ao mesmo tempo temido e admirado. Já é o caso de Veneza no século XV; da 

                                                           

296 Ibid, p. 16-34.  

297 Fernand BRAUDEL. A dinâmica do capitalismo, trad. Carlos Ferreira, p. 116. Lisboa: Teorema, 1985. 
Fernand BRAUDEL. Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIII, vol. 3 – o tempo do 
mundo, op. cit., p. 39: “As relações de força entre nações derivam de estados de coisas por vezes muito 
antigos. Para uma economia, uma sociedade, uma civilização, ou mesmo um conjunto político, um passado 
de dependência, uma vez vivido, revela-se difícil de ser rompido.” Sobre a rica relação de Braudel com 
Marx: Pierre DAIX. Fernand Braudel: Uma biografia, op. cit., p. 540: “Com efeito, a longa duração 
braudeliana é vinculada não só a Marx, que a inventou, como à ‘grande história’ e à ‘globalidade’ (...).” Cf. 
ainda p. 466-7. Michel MORINEAU. Um grande projeto: civilização material, economia e capitalismo (do 
século XV ao XVIII), in Yves LACOSTE (coord.). Ler Braudel, op. cit., p. 40: “Com certeza será possível 
aproximar determinados textos de F. Braudel e K. Marx para chegar à conclusão de haver uma inspiração 
quase comum aos dois.” É nesta página 40 que Morineau afirma ser Marx o autor mais citado em Civilização 
material, economia e capitalismo. Alain CAILLÉ. Dominância do mercado, in Yves LACOSTE (coord.). Ler 
Braudel, op. cit., p. 98: “Em outras palavras, com Braudel estamos diante de uma história implicitamente 
retroditiva, que decide sobre a importância relativa dos acontecimentos ou instituições em função do que ela 
conhece de seu futuro posterior e de sua significação atual. Sabe-se que era essa a opção de Marx (...).” Com 
a palavra o próprio Braudel, afirmando que “é Marx quem tem razão”, mas pontuando a necessidade de 
injetar o Estado no núcleo da reflexão: Fernand BRAUDEL. Civilização material, economia e capitalismo, 
séculos XV-XVIII, vol. 1 – as estruturas do cotidiano: o possível e o impossível, op. cit., p. 513: “Mais ainda 
do que de sociedades (a palavra, apesar de tudo, é bastante vaga), é de socioeconomias que devemos falar. É 
Marx quem tem razão: quem possui os bens de produção, a terra, os barcos, os teares, as matérias-primas, os 
produtos acabados e, além disso, as posições dominantes? Torna-se porém evidente que estas duas 
coordenadas – sociedade e economia –, por si sós, não bastam: o Estado multiforme, ao mesmo tempo causa 
e conseqüência, impõe a sua presença, perturba as relações, inflete-as, quer queira quer não, desempenha o 
seu papel, pesadamente, muitas vezes, nestas arquiteturas que podemos reagrupar através de uma espécie de 
tipologia das diversas socioeconomias do mundo, uma de escravos, outra de servos e senhores, outras ainda 
de homens de negócios e pré-capitalistas. Regressamos assim à linguagem de Marx, ficamos a seu lado, 
mesmo se rejeitamos os seus exatos termos ou a ordem rigorosa que faria que toda uma sociedade deslizasse 
para uma ou para outra destas estruturas. O problema continua a ser de classificação, de hierarquia refletida 
das sociedades. Ninguém há de escapar – logo no plano da vida material – a essa necessidade.” 
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Holanda no século XVII; da Inglaterra no século XVIII e mais ainda no século XIX; dos 

Estados Unidos atualmente.” 298  

O centro, operoso, domina a técnica, e a transforma em dinheiro, que é 

transformado em técnica. 299 Esse acúmulo de fatores permite a conquista do alto-mar pela 

Europa, dando-lhe “o primado universal”, criando “a assimetria à escala mundial”. 300 A 

“assimetria” refere-se ao duplo do centro, a periferia, que, antes como hoje, é ocupada 

pelos que chegam depois. 301  

A América do Sul é periferia. É “a última na corrida, aquela que faz malabarismos 

dos quais é a única que não pode rir.” 302  

                                                           

298 Fernand BRAUDEL. Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIII, vol. 3 – o tempo do 
mundo, op. cit., p. 40.  

299 Fernand BRAUDEL. Civilização material, Economia e Capitalismo. Séculos XV-XVIII vol. I – As 
estruturas do cotidiano – o possível e o impossível, op. cit., p. 303-5: “Tudo é técnica: o esforço violento, 
mas também o esforço paciente e monótono que os homens exercem sobre o mundo exterior; estas mutações 
vivas a que chamamos um tanto precipitadamente revoluções (da pólvora, da navegação de longo curso, da 
imprensa, dos moinhos de água e de vento, da primeira máquina-ferramenta), mas também o lento 
melhoramento dos processos e das ferramentas e esses gestos sem conta, se bem que sem importância 
inovadora: o marinheiro esticando o cordame, o mineiro cavando uma galeria, o camponês atrás da sua 
charrua, o ferreiro à bigorna... Todos estes gestos são fruto de um saber acumulado. (...) A técnica tem afinal 
a própria dimensão da história e forçosamente a sua lentidão, as suas ambigüidades; explica-se por ela e ela 
explica-a por sua vez sem que a correlação dê, num sentido ou noutro, plena satisfação. Neste domínio, 
alargado até as margens extremas da plena história, não há uma ação, mas ações múltiplas e múltiplos 
retornos, ‘engrenagens’ múltiplas.” Cf. p. 437: “As técnicas do dinheiro, como todas as técnicas, 
correspondem pois a uma procura expressa, insistente, longamente repetida. Quanto mais um país é 
economicamente desenvolvido, mais ele amplia a gama dos seus instrumentos monetários e dos seus 
instrumentos de crédito. Com efeito, na unidade monetária internacional, as sociedades têm cada qual o seu 
lugar, umas privilegiadas, outras a reboque, outras pesadamente penalizadas. O dinheiro é a unidade, é 
também a injustiça do mundo. Os homens têm mais consciência do que se poderia supor desta divisão e das 
conseqüências que ela acarreta por sua vez (porque o dinheiro rapidamente se põe a serviço das técnicas do 
dinheiro).”   

300 Ibid, p. 367: “A conquista do alto-mar deu à Europa o primado universal, e durante séculos. Desta vez, a 
técnica – a navegação ao largo – criou uma ‘assimetria’ à escala mundial.” 

301 Fernand BRAUDEL. Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIII, vol. 3 – o tempo do 
mundo, op. cit., p. 501. “No presente, o que bloqueia o desenvolvimento dos países que chegaram tarde é 
também a economia internacional, tal como existe e tal como divide e distribui autoritariamente as tarefas, 
verdades em que esta obra tem insistido muito. A Inglaterra triunfou com sua revolução por estar no centro 
do mundo, por ser o centro do mundo. Os países do Terceiro Mundo querem, desejam a sua, mas estão na 
periferia. Assim, tudo joga contra eles (...). E é por isso que o espetáculo do tempo presente é tão aflitivo; é 
por isso que a industrialização progride obstinadamente onde já progrediu e o abismo entre os países 
subdesenvolvidos e os outros não para de aumentar.” 

302 Fernand BRAUDEL. Gramática das civilizações, trad. Antonio Danesi, p. 397-8. São Paulo: Martins 
Fontes, 1989: “A América [Latina] corre atrás de seu destino material. Ela é obrigada a essa corrida, por bem 
ou por mal, quase sempre mais vítima do que beneficiária. Nisso, sem dúvida, ela não fez senão seguir a 
conjuntura internacional. No entanto, quando são muitos a correr numa corrente, de mãos dadas, uma coisa é 
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Em nossa “série de constrangimentos inerentes à condição de periferia” 303, a 

“fragilidade das classes dirigentes e da elite”. 304 

 

III.a.3. Wallerstein 

Immanuel Wallerstein assenhora-se da idéia de economia-mundo para construir sua 

reflexão sobre o sistema mundial moderno, que funciona também com base na hierarquia 

centro-periferia, buscando, porém, um nível maior de esquematizações e generalizações. 

Para Wallerstein, é a constituição do sistema que importa ser compreendida: “En primer 

lugar, la historia de la humanidad es la sucesión de diferentes sistemas sociales, 

autocontenidos, cuya dinámica es en gran parte interna y que, tanto desde el punto de vista 

material como social, pueden considerarse autónomos. Los sistemas sociales pueden ser 

mini-sistemas y sistemas-mundo. Un mini-sistema es, simplemente, una división del 

trabajo a pequeña escala dentro de la cual se encuentra una única cultura y un único 

proceso político. Los sistemas-mundo se encuentran en el polo opuesto de la escala: son 

divisiones del trabajo a mayor escala dentro las cuales pueden hallarse múltiples procesos 

culturales. Hay dos tipos de estos sistemas-mundo: el imperio-mundo que está cubierto por 

una estructura política y la economía-mundo que no tiene tal estructura política.” 305 

                                                                                                                                                                
estar entre os primeiros, que conduzem o movimento, outra é ser o último, a dar os saltos prodigiosos que 
conhecemos. A América do Sul é essa última na corrida, aquela que faz malabarismos dos quais é a única 
que não pode rir. Ela precisa precipitar-se e, se quiser vender, produzir custe o que custar açúcar, café, 
borracha, charque, nitratos, ou cacau, sempre a preços baratos. Ei-la mergulhada, cada vez, em ‘ciclos’ 
sucessivos, com suas quedas bruscas, inopinadas. Esse processo é a chave tanto do passado quanto do 
presente econômico da América do Sul. Ela se curvou a todas as exigências da demanda mundial de 
matérias-primas, numa economia que foi a princípio de tipo colonialista estrito, e que, depois da época 
colônia, se perpetuou sob a forma de uma economia de dependência.” Cf. Fernand BRAUDEL. Civilização 
material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIII, vol. 3 – o tempo do mundo, op. cit., p. 392 e 394. 

303 Ibid, p. 382. “Com a outra América, a ibérica, abordam-se realidades muito diferentes, toda uma outra 
história. Não que faltem analogias, mas, enfim, o que se passa no Norte não se reproduz, termo a termo, no 
Sul. Europa do Norte e Europa do Sul reconstruíram suas divergências e suas oposições além do Atlântico. 
(...) Resumindo: no Norte vivacidade, força, independência, florescimento pessoal; no Sul, inércia, servidões, 
a mão pesada das metrópoles, a série de constrangimentos inerentes à condição de ‘periferia’.” 

304 Fernand BRAUDEL. Gramática das civilizações, op. cit., p. 404: “Infelizmente, a fragilidade das classes 
dirigentes, política e economicamente responsáveis, é outra das fraquezas graves e permanentes da América 
do Sul.” 

305 Immanuel WALLERSTEIN. El futuro de la civilización capitalista, trad. José Tortosa, p. 29. Barcelona: 
Içaria/Antrazyt, 1997. Sobre a afirmação de que importa a constituição do sistema: Immanuel 
WALLERSTEIN. Social development, or development of the World-System?, in Immanuel Wallerstein. The 
essential Wallerstein, p. 112-28. New York: The New Press, 2000. Para os problemas da análise do sistema-
mundial moderno como “perspectiva” mais do que como teoria social: Immanuel WALLERSTEIN. World 
System analysis, in Immanuel Wallerstein. The essential Wallerstein, op. cit., p. 129-48. Immanuel 
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No século XVI constitui-se a economia-mundo européia, fundada no modo de 

produção capitalista, baseada na ideologia do Estado. 306 A partir de 1640 essa economia-

mundo já havia estabilizado as três posições estruturais: “The three structural positions in a 

world economy – core, periphery, and semi-periphery – had become stabilized about 

1640.” 307 

As razões para esse fato são várias, mas o aproveitamento das “ligeiras vantagens” 

tenta servir de costura para os muitos elementos em jogo: “Se tomarmos a sério a 

expressão ‘freqüentes alterações’ de Braudel, seremos então obrigados a perguntar-nos 

como é que uma determinada área se passa a definir como periferia em vez de se definir 

como centro. Na Idade Média, mesmo na Baixa Idade Média, não era de forma alguma 

claro que a Europa Oriental estivesse destinada a ser a periferia de uma economia-mundo 

européia. (...) Assim, se num dado momento, devido a uma série de antecedentes, uma 

região tem uma ligeira vantagem sobre outra em termos de um factor chave, e se verifica 

uma conjugação de acontecimentos que faz com que esta ligeira vantagem se torne de 

importância central em termos de acção social determinante, então a ligeira vantagem 

transforma-se numa grande disparidade e a vantagem subsiste mesmo para além da referida 

conjugação de acontecimentos. Foi este o caso na Europa dos séculos XV e XVI. Dada a 

                                                                                                                                                                
WALLERSTEIN. Hold the Tiller Firm: on method and the unite of analysis, in Immanuel Wallerstein. The 
essential Wallerstein, op. cit., p. 149-59. Argumentando que a análise do sistema-mundial pode funcionar 
como uma chamada para “a reestruturação das ciências sociais como um todo”: Immanuel  WALLERSTEIN. 
What are we bounding, and whom, when bound social research, in Immanuel Wallerstein. The essential 
Wallerstein, op. cit., p. 170-84. Cf. tb. Immanuel WALLERSTEIN et. al. Aprire le scienze sociale, trad. 
Germana Gagliotti e Oreste Ventrone. Milão: Franco Angeli, 1997. 

306 Immanuel WALLERSTEIN. O sistema mundial moderno – I. A agricultura capitalista e as origens da 
economia-mundo europeia no século XVI, trad. Carlos Leite, Fátima Martins e Joel Lisboa, p. 73. Porto: 
Afrontamento, 1990: “Foi no século XVI que se constituiu uma economia-mundo européia baseada no modo 
de produção capitalista. O aspecto mais curioso deste período inicial é que os capitalistas não se pavoneavam 
diante do mundo. A ideologia reinante não era a da livre empresa ou mesmo do individualismo, do cientismo, 
do naturalismo ou do nacionalismo. Estas ideologias não amadureciam como visões do mundo senão nos 
séculos XVIII ou XIX. Se alguma predominou foi a do estatismo, a da raison d’etat. Por que teria o 
capitalismo, um fenômeno que não conhecia fronteiras, sido apoiado pelo desenvolvimento de estados fortes? 
Esta é uma pergunta que não tem uma resposta única. Mas não é um paradoxo; muito pelo contrário. A 
característica distintiva de uma economia mundo capitalista é a de que as decisões econômicas estão 
orientadas primariamente para a arena da economia-mundo, enquanto as decisões políticas estão 
primariamente orientadas para estruturas mais pequenas que têm controle legal, os estados (nações-estados, 
cidades-estados, impérios) dentro da economia-mundo. (...) Os estados não se desenvolvem e não podem ser 
compreendidos senão no contexto do desenvolvimento do sistema mundial. O mesmo é verdadeiro quer em 
relação a classes sociais quer a agrupamentos (nacionais, religiosos) étnicos. Também eles se constituíram no 
contexto de estados e do sistema mundial, simultaneamente e por vezes de formas contraditórias. São uma 
função da organização social da época. O sistema de classes moderno começou a tomar forma no século 
XVI.” 
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grande expansão do alcance geográfico e demográfico do mundo do comércio e da 

indústria, algumas áreas da Europa puderam açambarcar os benefícios desta expansão e 

tanto mais se puderam especializar-se nas actividades essenciais para colherem esse 

benefício. Tiveram assim de gastar menos do seu tempo, força de trabalho, terra e outros 

recursos naturais para prover às suas necessidades básicas. Ou a Europa Oriental se 

transformava no ‘celeiro’ da Europa Ocidental ou vice-versa. Qualquer das soluções teria 

servido as ‘necessidades do momento’. A ligeira vantagem determinou qual das 

alternativas prevaleceria. E aí, a ligeira vantagem do século XV tornou-se na grande 

disparidade do século XVII e na monumental diferença do século XIX.” 308 

As conseqüências da “ligeira vantagem” referem-se, se tivermos que escolher um 

fator, à divisão de trabalho entre centro, semi-periferia e periferia, em movimento no qual a 

tendência é o constante enfraquecimento dos Estados periféricos e semiperiféricos: “A 

capitalist world-economy is based on a division of labor between its core, its 

semiperiphery, and its periphery in a such way that there is unequal exchange between the 

sectors but dependence of all the sectors, both economically and politically, on the 

continuance of this unequal exchange. One of the many consequences of this system is 

found in state structure, the peripheral states being weakened and the core states 

strengthened by the ongoing process of exchange.” 309   

A economia-mundo capitalista apresenta algumas instituições que a definem e 

estruturam, como as ondas longas 310, o processo de obtenção e perda de hegemonia 311 e a 

                                                                                                                                                                

307 Immanuel WALLERSTEIN. The rise and future demise of the World Capitalist System: concepts for 
comparative analysis, in Immanuel Wallerstein. The essential Wallerstein, op. cit., p. 86. 

308 Immanuel WALLERSTEIN. O sistema mundial moderno – I. A agricultura capitalista e as origens da 
economia-mundo europeia no século XVI, op. cit., p. 102-3. 

309 Immanuel WALLERSTEIN. Africa in Capitalist World, in Immanuel Wallerstein. The essential 
Wallerstein, op. cit., p. 56. O enfraquecimento dos Estados periféricos e semiperiféricos, nesta chave, joga 
luz sobre a que interesses serve a religião do Estado mínimo propagada pelas agências da macroeconomia 
ortodoxa e por seus súcubos internos na restauração neoliberal. Sobre o “avô” da religião do Estado mínimo 
neoliberal, o “credo liberal”, cf. Karl POLANYI. A grande transformação – As origens da nossa época, trad. 
Fanny Wrobel, 4 ed., p. 166-97. Rio de Janeiro: Campus, 2000. Abordando um aspecto específico do 
“credo”, a imposição de “instituições de livre mercado que trariam o desenvolvimento”, mas que, em verdade 
só aprofundam a distância: Ha-Joon CHANG. Chutando a escada – A estratégia do desenvolvimento em 
perspectiva histórica, trad. Luiz Araújo, p. 223. São Paulo: UNESP, 2004. Sobre Polanyi, articulando-o a 
uma crítica do presente: Luis Gonzaga de Mello BELLUZZO. Ensaios sobre o capitalismo no século XX, p. 
191-8. São Paulo/Campinas: Unesp/Unicamp, 2004. 

310 Immanuel WALLERSTEIN. Long waves as capitalist process, in Immanuel Wallerstein. The essential 
Wallerstein, op. cit., p. 207-20. 
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cultura como um campo de disputas 312. Além dessas linhas fortes, há uma série de 

clivagens identitárias que cortam a relação entre centro, semiperiferia e periferia, como as 

constituições de raças, gêneros, etnias, nacionalidades e classes. 313 

As instituições da economia-mundo, prioritariamente “as instâncias da hegemonia”, 

para continuar em seu léxico, têm como função a manutenção das condições de 

                                                                                                                                                                

311  Immanuel WALLERSTEIN. The three instances of hegemony in the history of the capitalist world-
economy, in Immanuel Wallerstein. The essential Wallerstein, op. cit., p. 253-63. Cf. Immanuel 
WALLERSTEIN. O sistema mundial moderno – II. O mercantilismo e a consolidação da economia-mundo 
européia, 1600-1750, trad. Carlos Leite, Fátima Martins e Joel Lisboa, p. 46-7. Porto: Afrontamento, 1994: 
“A hegemonia é uma condição rara; até hoje, só a Holanda, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos foram 
potências hegemónicas na economia-mundo capitalista, e cada uma delas manteve-se nessa posição durante 
um período relativamente curto, e a Holanda foi-o menos plausivelmente porque não era, de modo algum, o 
gigante militar de sua época. A hegemonia supõe mais do que a posição de centro. Pode definir-se como uma 
situação em que os produtos de um dado Estado do centro são produzidos com tanta eficiência que são, em 
todos os aspectos, competitivos mesmo noutros Estados do centro, e, portanto, esse tal dado Estado do centro 
é o principal beneficiário de um mercado mundial inteiramente livre. Obviamente, para tirar vantagem desta 
superioridade produtiva, um tal Estado tem de ser suficientemente forte para impedir ou minimizar as 
barreiras políticas internas e externas que se queiram opor à livre circulação dos factores de produção; e para 
preservarem a sua vantagem, uma vez ela assegurada, às forças económicas dominantes é útil encorajar 
certas correntes, movimentos e ideologias intelectuais e culturais. O problema com a hegemonia, como 
veremos, é que ela é passageira. Logo que um Estado se torna verdadeiramente hegemónico, começa a 
decair; pois um Estado deixa de ser hegemónico não porque perca força (pelo menos nunca antes de 
decorrido um longo período de tempo), mas porque os outros a ganham. Estar no topo é a certeza de que o 
futuro não nos pertence, por mais que muito do presente seja nosso; mas, apesar disso, é uma sensação doce. 
O modelo da hegemonia parece maravilhosamente simples. Uma superioridade marcada na eficiência 
produtiva agro-industrial conduz ao domínio das esferas da distribuição comercial no mercado mundial, com 
os correspondentes lucros resultantes de ser o entreposto de boa parte da economia mundial e de se controlar 
os ‘invisíveis’ – os transportes, as comunicações e os seguros. A primazia comercial conduz por sua vez ao 
controlo dos sectores financeiros da banca (câmbio, depósitos e créditos) e do investimento (directo e em 
carteira). Estas superioridades são sucessivas, mas sobrepõem-se no tempo. Analogamente, a perda de 
vantagens parece seguir a mesma ordem (de produtiva a comercial e desta a financeira), e ser também 
sucessiva. Depreende-se daqui, provavelmente, que há só um curto período de tempo no qual uma dada 
potência do centro pode manifestar simultaneamente uma superioridade produtiva, comercial e financeira 
sobre todas as outras potências do centro. Este apogeu simultâneo é o que chamamos hegemonia.” Este uso 
do conceito de hegemonia não realiza a menção a Gramsci, como Arrighi expressamente faz. Ao diretamente 
dialogar com Gramsci, Arrighi incorpora no funcionamento do sistema-mundo a hipótese de que a periferia 
ganha algo com o centro hegemônico, que oferece-lhe um caminho a seguir (sem esquecer-se de que esse 
consenso escuda-se na coerção e de que outros caminhos poderiam ser muito mais proveitosos). Cf., entre 
outros adiante mobilizados, Giovanni ARRIGHI. O longo século XX – dinheiro, poder e as origens de nosso 
tempo, trad. Vera Ribeiro, p. 27-30. São Paulo/Rio de Janeiro: Unesp/Contraponto, 1996. Para uma 
apresentação do conceito de hegemonia: Alessandro OCTAVIANI. Hegemonia e direito: uma reconstrução 
do conceito de Gramsci, op. cit., p. 31-47.  

312 Immanuel WALLERSTEIN. Culture as the ideological battleground of the modern world-system, in 
Immanuel Wallerstein. The essential Wallerstein, op. cit., p. 264-89.  

313 Immanuel WALLERSTEIN. The construction of peoplehood: racism, nationalism, ethnicity, in Immanuel 
Wallerstein. The essential Wallerstein, op. cit., p. 293-309. Immanuel WALLERSTEIN. Class formation in 
the capitalist wourld-economy, in Immanuel Wallerstein. The essential Wallerstein, op. cit., p. 315-23. 
Immanuel WALLERSTEIN. The ideological tensions of the capitalism: universalism versus racism and 
sexism, in Immanuel Wallerstein. The essential Wallerstein, op. cit., p. 344-52. Também sobre as ideologias 
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acumulação sem fim do capital, mantendo o sentido das relações centro-periferia como 

sempre foram. 314 Entretanto, para o autor, essa é uma história prenhe de tensões, nas quais 

a utopia cumpre um papel muito relevante 315, ainda que os processos de resistência (como 

o interlúdio comunista ou o ano de 1968) tenham sido enquadrados pela lógica do sistema. 
316 Estas tensões e as ações dos atores sociais, no entanto, podem levar a mudanças no 

futuro próximo, investigação sobre a qual, para o autor, a análise do sistema-mundo estaria 

apta a contribuir, a ponto de prever-se o declínio da hegemonia norte-americana: “O 

processo já dura mais de 35 anos. A revolução global de 1968, que foi muito além das 

revoltas estudantis na França, marcou o início da derrocada do poder americano. Do ponto 

de vista econômico, os países europeus ocidentais e o Japão tomaram fôlego. Esse 

processo foi acompanhado por uma menor influência política e cultural dos EUA no 

mundo. (...) O que vemos hoje é situação real de multilateralismo. Há oito a dez grandes 

centros de poder. Eles devem se consolidar em grupos maiores e mais fortes, por meio de 

alianças. Mas nenhum país isoladamente vai dominar o mundo. Em 2020, por exemplo, os 

EUA não vão mais ser considerados o país mais poderoso do globo. (...) É difícil para os 

americanos aceitarem o fato de que eles não estão mais no topo do mundo. Eles têm uma 

auto-imagem muito positiva: são os mais livres do mundo, seu país é maravilhoso, todo 

mundo é adorável e a liderança americana é um direito natural que têm. Psicologicamente, 

eles vão precisar de algum tempo para entender a nova realidade. (...) E isso não será um 

processo pacífico. Ao contrário. Considero que estamos ingressando em um período 

turbulento, nos próximos 20, 30 anos. E haverá conflitos sociais extremamente sérios nos 

EUA, por causa do declínio do poderio americano, do padrão de vida da população, o que 

acirrará o conflito entre as classes sociais. Não haverá gentilezas no futuro.” 317  

                                                                                                                                                                
universalistas: Immanuel WALLERSTEIN. European universalism – the rhetoric of power. New 
York/London: New Press, 2006. 

314 Immanuel WALLERSTEIN. El capitalismo histórico, trad. Pilar Máñez, p. 21-3. Madrid: Siglo 
Veintiuno, 1988.  

315 Immanuel WALLERSTEIN. Social science and the quest for a just society, in Immanuel Wallerstein. The 
essential Wallerstein, op. cit., p. 185-203. 

316 Immanuel WALLERSTEIN. 1968, revolution in the world system: theses and queries, in Immanuel 
Wallerstein. The essential Wallerstein, op. cit., p. 355-73. Immanuel WALLERSTEIN. Social science and 
the communist interlude, or interpretations of contemporary history, in Immanuel Wallerstein. The essential 
Wallerstein, op. cit., p. 374-86.    

317 Immanuel WALLERSTEIN, entrevista a Carta Capital, n. 466, outubro de 2007, p. 40-1. Cf. Immanuel 
WALLERSTEIN. Peace, stability, and legitimacy: 1990-2025/2050, in Immanuel Wallerstein. The essential 
Wallerstein, op. cit., p. 435-53. Cf. A ruína do capitalismo – Para o sociólogo americano Immanuel 
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III.a.4. Arrighi 

Wallerstein consolidou um grande espaço de pesquisa sobre as relações centro-

periferia. Arrighi, ao explorar esse espaço, traz uma contribuição para sistematizar a 

mobilidade ou petrificação no sistema, capaz, inclusive, de impugnar as tentativas de 

políticas anti-periféricas e anti-subalternas que estão no horizonte da minha reflexão.  

Dentro do campo de estudos denominado Economia Política dos Sistemas Mundo 

(EPSM), enquadrado no que classifica como Macrossociologia Histórica (fazendo par com 

a Sociologia Histórica e Comparativa), parece-me que sua principal postulação é a que 

afirma a ocorrência de uma expansão financeira em cada “outono” da hegemonia, quando 

esta chega perto de sua substituição (sendo que o contemporâneo processo apontaria para o 

leste asiático como pólo dinâmico hegemônico em contraponto aos Estados Unidos).  

Desde o momento da “ascensão do capital” como estruturador do moderno sistema 

mundial 318 e a ocorrência das hegemonias consolidadas de Holanda (precedida pelas 

cidades-estado italianas) 319, Inglaterra 320 e Estados Unidos 321, assiste-se à repetição de 

um padrão na relação entre Estado-capital: “(...) podemos detectar de fato um padrão de 

recorrência nas relações Estado-capital desde os estágios iniciais de formação do sistema 

capitalista mundial até o presente. Esse padrão consiste nas recorrentes expansões 

financeiras, no curso das quais as organizações capitalistas líderes em cada período tendem 

a retirar uma crescente proporção das entradas de recursos do seu fluxo de caixa das 

operações de comércio e produção e passam a reorientar suas atividades para operações de 

crédito, empréstimos e especulação. Em todas as expansões financeiras – da Florença 

renascentista à Era Reagan – a guinada do comércio e da produção para as finanças tornou-

                                                                                                                                                                
Wallerstein, a humanidade atravessará 50 anos de convulsões sociais com a agonia do sistema, entrevista a 
Folha de São Paulo, 17 de outubro de 1999, p. Mais!-5. 

318 Giovanni ARRIGHI. O longo século XX – dinheiro, poder e as origens de nosso tempo, op. cit., p. 87-
162. 

319 Ibid, p. 130-48.  

320 Ibid, p. 163-245.  

321 Ibid, p. 277-309. Sobre as três hegemonias, cf. Giovanni ARRIGHI e Beverly SILVER. Caos e 
governabilidade no moderno sistema mundial, trad. Vera Ribeiro, p. 49-106. Rio de Janeiro: 
Contraponto/UFRJ, 2001. Giovanni ARRIGHI. The three hegemonies of historical capitalism, in Stephen 
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se lucrativa pela intensificação da competição interestatal pelo capital volátil. Exceto com 

relação à escala e ao escopo da competição e à velocidade dos meios técnicos utilizados 

nas transações, o processo político-econômico básico a esse respeito é o mesmo no final do 

século XX como era um, dois, três, quatro, ou mesmo seis séculos atrás. Expansões 

financeiras, contudo, não são a expressão estrutural invariável entre estados e capital. Ao 

contrário, elas sinalizam o início de uma reestruturação fundamental dessa relação. Elas 

são, nas palavras de Fernand Braudel, um ‘sinal do outono’ dos principais 

desenvolvimentos capitalistas.” 322  

Esse padrão permite compreender o que se passa no “andar superior” do moderno 

sistema mundial, que articula Estado e capital, poder político e altas finanças, tratando de 

verter a riqueza mundial a um espaço bem específico e fechado, seu núcleo orgânico, cuja 

contraparte é a formação de uma periferia e de uma semiperiferia, espaços definidos, então, 

em função da divisão internacional do trabalho. 323  

Polemizando contra as teorias da modernização e da dependência, o autor afirma 

que “nenhuma das duas pode realmente explicar a persistência de um grupo intermediário 

de Estados que, enquanto grupo, não está nem alcançando o pequeno grupo de Estados que 

estabelecem o padrão de riqueza na economia mundial, nem se juntando ao grande grupo 

de Estados que estabelecem os padrões de pobreza. Numericamente, trata-se de um grupo 

relativamente grande de Estados – cerca de duas vezes o tamanho do grupo do núcleo 

orgânico e metade do tamanho do grupo periférico.” 324 

                                                                                                                                                                
GILL (ed.). Gramsci, historical materialism and international relations, p. 148-85. New York: Cambridge 
University Press, 1994.  

322 Giovanni ARRIGHI. Globalização e macrossociologia histórica, in Rev. Sociologia Política, Curitiba, n. 
20, jun. 2003, p. 18.  

323 Giovanni ARRIGHI. A ilusão do desenvolvimento, trad. Sandra Vasconcelos, 2 ed., p. 144. Petrópolis: 
Vozes, 1997. Semi-periferia refere-se exclusivamente “a uma posição em relação à divisão mundial do 
trabalho e nunca [a] uma posição no sistema inter-Estados. Ao fazer isso, não sugerimos que o comando nas 
arenas econômica e política mundiais não esteja estreitamente inter-relacionado. Pelo contrário, queremos 
enfatizar que a separação dos dois tipos de comando é uma peculiaridade da economia capitalista mundial 
(em oposição aos impérios mundiais), que deve ser submetida a um detalhado exame empírico e teórico, em 
vez de ser suposta através da postulação de sua identidade.”  

324 Ibid, p. 190.  
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Esse grupo de estados semiperiféricos jogou-na aventura industrializante, 

elaborando um conjunto de políticas desenvolvimentistas. 325 Arrighi faz um balanço 

dessas tentativas, concluindo com a notícia pouco animadora de que o sistema funciona 

com uma “tendência polarizadora”: “(...) ao longo de todo o período, as tendências 

ajustadas ainda mostram uma polarização maior entre as zonas do núcleo orgânico e 

periférica, sendo que a semiperiferia conserva sua posição intermediária. Elas também 

mostram que essa tendência global não se desenvolveu uniformemente ao longo do 

período. Em 1938-48, não houve uma polarização crescente entre núcleo orgânico e 

periferia, mas somente entre o núcleo orgânico e a semiperiferia, que convergiu, desse 

modo, para a periferia. Em 1950-65, as três zonas cresceram aproximadamente no mesmo 

ritmo. Na realidade, em 1950-60, as distâncias entre as três zonas se estreitaram 

consideravelmente, na medida em que a taxa de crescimento da periferia, e a da 

semiperiferia foi maior do que a do núcleo orgânico. Como vimos, esses foram anos de 

uma periferização cada vez mais ampla, em vez de mais profunda. Em 1965-80, a 

semiperiferia acompanhou a taxa de crescimento do núcleo orgânico, enquanto que a 

periferia estagnou e ficou para trás de ambas as outras zonas. A ampliação da distância 

entre periferia e núcleo orgânico se concentra inteiramente nesse período. Finalmente, em 

1980-83, todas as zonas experimentaram um declínio, mas o declínio da semiperiferia foi 

mais pronunciado do que o das outras duas zonas. De fato, foi tão pronunciado que, no 

curto espaço de três anos, a semiperiferia perdeu tudo o que havia ganhado em relação à 

periferia nos 15 anos anteriores.” 326 

Com Hobsbawn, Braudel, Wallerstein e Arrighi, afirma-se o funcionamento 

hierarquizado da economia mundial, historicamente estruturado. As causas para tal 

hierarquia e sua manutenção são distintas para os autores, porém a constatação (i) de sua 

existência e (ii) da lógica de enfraquecimento dos Estados periféricos e semiperiféricos são 

pontos consensuais. Além disso, afora Wallerstein (que, ao matizar o poderio e hegemonia 

norte-americanos, parece ver algum espaço para democratização do centro do sistema), os 

                                                           

325 Fernando Haddad chama atenção para o fato de serem duas as estratégias desenvolvimentistas. Fernando 
HADADD. Trabalho e linguagem – Para a renovação do socialismo, p. 170. São Paulo: Azougue, 2004: 
“(...) Arrighi descreve duas estratégias de desenvolvimento semiperiférico que marcaram o século. A 
primeira é a estratégia pró-sistêmica, experimentada pelos países da América Latina e do sul da Europa, e a 
estratégia anti-sistêmica, que prevaleceu na URSS e no leste europeu.” Sobre a estratégia da URSS, Haddad 
traz um relato: Fernando HADDAD. O Sistema soviético – relato de uma polêmica. São Paulo: Scritta, 1992. 

326 Giovanni ARRIGHI. A ilusão do desenvolvimento, op. cit., p. 183.  
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autores enxergam que a regra é um constante recrudescimento da polarização, 

aprofundando-se a distância. 

Essas constatações gerais devem penetrar na racionalidade do direito econômico 

brasileiro, produzindo instituições que, em suas aplicações concretas e específicas, voltem-

se contra a tendência global polarizadora. Em cada particularidade, o direito econômico 

para a superação do subdesenvolvimento deve confrontar essa totalidade polarizadora, 

operando para desconstruir suas manifestações particulares e gestando uma nova 

totalidade, democratizante. Essa é a economia política a ser implementada pela dogmática 

que regule os recursos genéticos. 

Para ficarmos mais próximos da realidade da condição periférica a ser confrontada 

pelo direito econômico para a superação do subdesenvolvimento, passarei em revista o 

debate brasileiro, escolhendo dois de seus autores mais importantes, João Manoel Cardoso 

de Mello e José Luis Fiori, terminando com constatações concretas sobre os últimos 25-30 

anos da economia latino-americana, marcados pela adoção do credo liberal redivivo, a 

sabedoria convencional do Consenso de Washington que disciplinou corações e mentes, 

com um requentado de teoria das vantagens comparativas, razão neoclássica, prescrições 

neo-institucionalistas e retórica fiscalista.   

 

III.a.5. O Brasil na condição periférica 

Há um grande debate sobre o Brasil e suas relações com a economia mundial, do 

qual trarei duas posições que me parecem bastante elaboradas e significativas. 

Primeiramente, João Manuel Cardoso de Mello, que, a meu ver, afirma devem ser levados 

em conta os chamados “fatores internos”, e depois José Luis Fiori, que tem insistido sobre 

as determinações do sistema mundial. Nenhum dos dois cai em reducionismos, mas a 

ênfase que colocam em uma ou outra direção parece-me torná-los distintos e 

complementares. 

Cardoso de Mello parte da Cepal, “a mais alta criação do pensamento social latino-

americano”, principalmente, para “reperiodizar” nossa história econômica, colocando-a 

como resultado dinâmico de tensões concretas entre fatores internos e externos 327, porém 

                                                           

327 João Manuel Cardoso de MELLO. O Capitalismo tardio – contribuição à revisão crítica da formação do 
desenvolvimento da economia brasileira, 9 reimp., p. 101. São Paulo: Brasiliense, 1995: “Em suma, o 
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tonificando (“em primeira instância”) os fatores internos: “A periodização (economia 

colonial – economia mercantil-escravista nacional – economia exportadora capitalista – 

retardatária em suas três fases: nascimento e consolidação da grande indústria, 

industrialização restringida e industrialização pesada), que aponta a direção do movimento 

da economia, está complexamente determinada. Quer dizer, está determinada em primeira 

instância por ‘fatores’ internos e, em última instância, por ‘fatores’ externos. Nem a 

História aparece como singularidade irredutível, nem como a realização monótona de 

etapas de desenvolvimento pré-fixadas (...); nem, muito menos, há ausência de História, a 

que nos teria condenado nossa condição subdesenvolvida e periférica, como se nosso 

destino estivesse traçado desde o descobrimento. Não, a história brasileira e latino-

americana é a história do capitalismo e, simultaneamente, a História de nosso capitalismo. 

A História brasileira e latino-americana é a História do capitalismo: a Economia Colonial 

não foi constituída no movimento de seu nascimento? A passagem da economia colonial à 

economia exportadora capitalista não é incompreensível sem tomarmos em conta tanto a 

emergência do capitalismo industrial quanto a transição do capitalismo competitivo ao 

monopolista? Por acaso a industrialização retardatária pode ser entendida sem se levar em 

consideração a dinâmica do capitalismo maduro? Mas, ao mesmo tempo, a História 

brasileira e latino-americana é a história de um determinado capitalismo, do capitalismo 

tardio: sua especificidade não advém de surgir das entranhas da economia colonial, 

criatura, por sua vez, do capital mercantil? Sua peculiaridade não provém de que o 

capitalismo nasce desacompanhado de forças produtivas capitalistas?” 328  

José Luis Fiori, por outro lado, preocupa-se em entender a estrutura mais geral que 

já estava montada quando o Brasil inseriu-se nas redes da economia mundial, que 

apresenta uma lógica que nos submeteu, desde o início. Partindo da constatação de que o 

                                                                                                                                                                
complexo exportador cafeeiro, ao acumular, gerou o capital-dinheiro que se transformou em capital industrial 
e criou as condições necessárias a essa transformação: uma oferta abundante no mercado de trabalho e uma 
capacidade para importar alimentos, meios de produção e bens de consumo e capitais, o que só foi possível 
porque se estava atravessando um auge exportador.” Cf. p. 103 e 105.  

328 Ibid, p. 175-7: “Sua originalidade não reside em que a grande indústria pode surgir e se consolidar sem 
que surja concomitantemente um departamento de bens de produção? Em que, mesmo quando espoca, a 
industrialização pode se manter restringida? Em que, mesmo quando se completa, a dinâmica da acumulação 
atrela-se às injunções do Estado e da grande empresa oligopólica estrangeira, sem nunca comportar-se na 
plenitude? Enfim, reversamente, a História do capitalismo é também a nossa história: o capitalismo não pode 
formar-se sem o apoio da acumulação colonial; o capitalismo industrial valeu-se da periferia para rebaixar o 
custo da reprodução tanto da força de trabalho quanto dos elementos componentes do capital constante; 
ademais, dela se serviu quer como mercado para sua produção industrial, quer como campo de exportação de 
capital financeiro e, mais adiante, produtivo.” 
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próprio capitalismo é um fenômeno do poder, muito mais do que do assalariamento ou do 

jogo das trocas 329, o autor apresenta sua síntese das teorias sobre a internacionalização do 

poder e do capital. 330 Fundamentalmente, sustenta (i) a prevalência, hoje, dos Estados-

economias nacionais como unidade privilegiada de análise 331, e (ii) o seguinte quadro da 

hierarquia do sistema: “Até o fim do século XVIII, o ‘sistema mundial moderno’ se 

restringia aos Estados europeus e a todos os demais territórios incluídos dentro de seu 

espaço de dominação colonial ou imperalista. Esse sistema só se expandiu e mudou sua 

organização interna após a Independência Norte-Americana e da multiplicação dos Estados 

nacionais fora da Europa. Os Estados latino-americanos, criados no século XIX, entretanto, 

não dispunham, no momento de suas independências, de centros de poder eficientes, nem 

contavam com ‘economias nacionais’ integradas e coerentes. Além disso, não constituíram 

um subsistema estatal e econômico regional que fosse competitivo, nem formaram blocos 

de poder e capital nacional com características expansivas, pelo menos até o fim do século 

XX.” 332 

                                                           

329 José Luis FIORI. O poder global, op. cit., p. 16-7.  

330 Ibid, p. 25-6: “Marx foi o primeiro a falar da internacionalização inevitável do ‘regime de produção 
burguês’. Mas, depois dele, é possível distinguir três grandes escolas de pensamento, dentro da economia 
política internacional, que discutem a internacionalização do poder e do capital e o funcionamento do 
‘sistema mundial’, a partir do século XVII: a teoria do imperialismo, de John Hobson, Rudolf Hilferding, 
Nikolai Bukharin e Vladimir Lênin; a teoria da ‘hegemonia mundial’, de Charles Kindleberger, Robert Gilpin 
e Robert Cox; e a teoria do world-system, de André Gunter Frank, Wallerstein e Arrighi, que assimila o 
conceito de ‘centro de gravidade mundial’, de Braudel. Nossa leitura da história desse ‘sistema mundial 
moderno’ nos levou a algumas conclusões diferentes desses autores.” 

331 Ibid, p. 30: “A expansão competitiva dos ‘Estados-economias nacionais’ europeus criou impérios 
coloniais e internacionalizou a economia capitalista, mas nem os impérios, nem o ‘capital internacional’ 
eliminaram os Estados e as economias nacionais. Nesse paradoxo, esconde-se a contradição político-
econômica mais importante do ‘sistema mundial moderno’.” 

332 Ibid, p. 32. f. p. 33-5: “Dentro desse sistema mundial formado pelos ‘Estados-economia nacionais’, as 
‘economias líderes’ são transnacionais e imperiais, por definição, e sua expansão gera uma espécie de rastro, 
que se alarga a partir da sua própria economia nacional. Cada ‘Estado-economia imperial’ produz seu próprio 
rastro e, dentro dele, as demais economias nacionais se hierarquizam em três grandes grupos, segundo suas 
estratégias político-econômicas. Num primeiro grupo estão as economias nacionais que se desenvolvem sob 
o efeito protetor imediato do líder. Vários autores já falaram de desenvolvimento a convite ou associado para 
referir-se ao crescimento econômico de países que têm acesso privilegiado aos mercados e aos capitais da 
potência dominante. Como aconteceu com os antigos domínios ingleses do Canadá, Austrália e Nova 
Zelândia, depois de 1931, e também com a Alemanha, o Japão e a Coréia, após a Segunda Guerra Mundial, 
quando foram transformados em protetorados militares com ligações preferenciais com a economia norte-
americana. Num segundo grupo se situam os países que adotam estratégicas de catch up para alcançar as 
‘economias líderes’. Por razões ofensivas ou defensivas, aproveitam os períodos de mudança internacional 
para mudar sua posição na hierarquia do poder internacional, por meio de políticas agressivas de crescimento 
econômico. Nesses casos, em geral, o fortalecimento econômico antecede o fortalecimento militar e o 
aumento do poder internacional do país. São projetos que podem ser bloqueados, como já aconteceu muitas 
vezes, mas também podem ter sucesso e dar nascimento a um novo ‘Estado-economia líder’. Como 
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As duas posições expostas estão longe de esgotar o rico debate brasileiro e latino-

americano, mas reafirmam, como seu consenso, a condição periférica como marco mínimo 

para a elaboração de diagnósticos, de políticas e, portanto, do direito econômico para a 

superação do subdesenvolvimento.  

Essa condição periférica ou semiperiférica foi acentuada nos últimos 25-30 anos, 

com a submissão mental e institucional das elites brasileiras aos dogmas do 

neoliberalismo. Os resultados concretos da aplicação do credo liberal redivivo foram 

pífios, salvo do ponto de vista ideológico (no qual a muralha da imprensa, reverberando a 

ideologia gestada no mercado financeiro e nas agências da macroeconomia ortodoxa, 

emparedou o pensamento de inúmeras lideranças políticas e intelectuais, movimentos e 

partidos, que exerciam a tarefa crítica). Entretanto, analisados cruamente os resultados da 

aplicação das políticas de mercado e de privatizações, fundamentadas no Consenso de 

Washington e sua requentada receita de teoria das vantagens comparativas, razão 

neoclássica, prescrições neo-institucionalistas e retórica fiscalista, vê-se que a peroração 

ficou pequenina perante a realidade. O desfibramento mental das elites sul-americanas, sua 

“constante fragilidade” percebida por Braudel, produziu resultados regressivos, em tudo 

inferiores aos do período desenvolvimentista imediatamente anterior, tão criticado pelos 

dirigentes e títeres da modernização conservadora dos anos 1990. No resumo de 

Bielchowsky, “(…) el desempeño mediocre de las economías latinoamericanas en los 

últimos 25 años se debió en gran medida a la implementación de reformas y políticas 

equivocadas – tanto respecto de la asignación de recursos como de asuntos 

macroeconómicos y financieros – y a la falta de estrategias nacionales de desarrollo. Ese 

desempeño consolidó una diversificación productiva inadecuada, la heterogeneidad 

estructural, el desempleo y el subempleo, los bajos salarios, la pobreza y la concentración 

del ingreso, e hizo que persistieran las brechas en materia de divisas, la vulnerabilidad 

                                                                                                                                                                
aconteceu exatamente com os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, na segunda metade do século XIX e 
começo do XX, e está em vias de acontecer com a China, Índia e Rússia, neste início de século XXI. Por fim, 
num terceiro grupo muito mais amplo se localizam quase todas as demais economias nacionais do sistema 
mundial, que atuam como ‘periferia econômica do sistema’, fornecendo insumos primários e industriais 
especializados para as economias dos ‘andares superiores’. São economias nacionais que pode podem ter 
fortes ciclos de crescimento e alcançar altos níveis de renda per capita, como no caso dos países nórdicos e 
da Argentina. E podem se industrializar, como caso do Brasil e do México, e seguir sendo economias 
periféricas. Resumindo: a desigualdade no desenvolvimento da distribuição da riqueza entre as nações é uma 
dimensão econômica essencial do ‘sistema mundial moderno’. Mas existe a possibilidade seletiva de 
mobilidade nacional dentro desse sistema, dependendo da estratégia política e econômica de cada país.” Para 
mais detalhes sobre a atual posição do autor sobre a América Latina, cf. p. 229-62. 
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externa y la disparidad de ingreso por habitante con respecto a las economías 

desarrolladas.” 333  

Para Ricardo Carneiro, tratou-se da assunção de um programa que mudou o padrão 

do financiamento do investimento, acreditando-se que a empresa privada internacional 

propiciaria investimentos capazes de levar, no caso brasileiro, ao crescimento econômico. 

A aposta revelou-se um fracasso, conforme os dados de crescimento de 2,7% ao ano na 

década de 1990: “Nos anos 90, assistiu-se ao desmonte do antigo padrão de crescimento 

assentado no tripé empresa estatal-empresa multinacional-empresa nacional privada. A 

nova configuração da propriedade realça o peso da grande empresa estrangeira. 

Certamente, a equação das decisões de investimento dessas empresas é distinta das 

empresas locais em razão mesmo da sua inserção global. Além disso, o processo foi 

inteiramente concentrador, ampliando a presença dos oligopólios globais no Brasil. Isto 

posto, trata-se de examinar em que medida essa nova configuração é capaz de dotar o 

capitalismo brasileiro de significativas taxas de crescimento. Dinâmica do crescimento – 

Visto pela taxa de crescimento do PIB, o desempenho da economia brasileira durante a 

década de 1990 pode ser caracterizado como medíocre. Com valor em torno de 2,7% a.a., 

um pouco acima dos 2,3% da década anterior, representa menos da metade da taxa média 

do período 1930-1980 e cerca de um terço do período 1950-1980. Essa performance 

reflete, por sua vez, a trajetória do investimento. Mesmo comparados à década anterior, 

sabidamente um período de estagnação, os níveis de investimento são muito baixos.” 334  

 

III.b. O desafio furtadiano 

A condição periférica ou semiperiférica pode ser influenciada por diversos fatores, 

como vimos. Uma dessas leituras é a que joga luz sobre o progresso técnico, sendo 

                                                           

333 Ricardo BIELCHOWSKY. Vigencia de los aportes de Celso Furtado al estructuralismo, in Revista de La 
CEPAL, n. 88, abr. 2006, p. 11-2. Sobre a estrutura retórica do neoliberalismo e a viscosidade que permitiu 
tamanha penetração cultural e institucional, Leda PAULANI. Modernidade e discurso econômico, p. 115-40. 
São Paulo: Boitempo, 2005. 

334 Ricardo CARNEIRO. Desenvolvimento em crise – a economia brasileira no último quarto do século XX, 
p. 340-1. São Paulo: UNESP/IE Unicamp, 2002. Para um panorama sobre os impactos dessa política em 
relação ao direito da concorrência e o direito de promoção industrial, trazendo como contraponto de 
comparação a Coréia do Sul, concluindo que, mais uma vez, o Brasil preparava-se para pegar o caminho 
errado: Mário Gomes SCHAPIRO. Política Industrial e Disciplina da Concorrência pós-Reformas de 
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caudatária da Cepal, que adiante explorarei. Fiori vem afirmando o limite desse enfoque, 

sustentando a proeminência do dinheiro e das armas sobre a tecnologia, para definir-se a 

posição central. 335 Entretanto, a “tarefa da tecnologia” não está descartada, claro. Trata-se, 

para Fiori, de sublinhar a causalidade mais profunda da supremacia. De qualquer maneira, 

afirmando-se o progresso técnico como causa mais eficiente para o problema do 

subdesenvolvimento ou tomando-o como problema secundário, mas essencial, em relação 

ao dinheiro e ao poder, resta a tarefa de pensar as instituições adequadas. Para tal, o aporte 

da economia política de Furtado é obrigatório. O patrimônio de seu pensamento apresenta 

uma grande vitalidade e atualidade. Claro, “talvez tudo isso seja uma celebração, mas por 

que a pressa em encerrá-la, o nervosismo estampado no rosto dos convivas?” 336      

Há várias maneiras de se aproximar do pensamento de Celso Furtado, que não são 

necessariamente excludentes, mas constituem cortes que levam por (e a) caminhos 

distintos. Cada uma dessas escolhas nos levará a privilegiar um conjunto de textos mais 

estratégicos e reconstruir os argumentos a partir deles. Furtado transformou-se em um 

campo fértil para a reflexão dos problemas da periferia. Pode-se, por exemplo, tomá-lo 

como um dos intérpretes da formação do Brasil 337; historiador da economia brasileira e 

                                                                                                                                                                
Mercado: uma avaliação institucional do ambiente de inovação tecnológica, Dissertação (Mestrado em 
Direito Econômico e Financeiro), p. 125-99. São Paulo, FDUSP, 2005.  

335 Dentre os vários textos do autor contidos nos livros citados anteriormente, penso que o mais condensado 
sobre essa questão seja José Luis FIORI. Sistema mundial: império e pauperização para retomar o 
pensamento crítico latino-americano, in José Luis FIORI e Carlos MEDEIROS (org.). Polarização mundial e 
crescimento, op. cit., p. 39-75. 

336 A paráfrase é com Fernando Haddad, que se pergunta a respeito da pressa em enterrar o outro incômodo, o 
marxismo. Fernando HADADD. Em defesa do socialismo – por ocasião dos 150 anos do Manifesto, p. 12. 
Petrópolis: Vozes, 1999. A contribuição à “celebração” do marxismo é mais detalhada em Fernando 
HADDAD. De Marx a Habermas – o materialismo histórico e seu paradigma adequado, Tese (Doutorado 
em Filosofia), p. 148-56. São Paulo, FFLCH-USP, 1996. 

337 Afirmando que Furtado é caudatário do pensamento social brasileiro dos anos 1930: Rosa Maria VIEIRA. 
Celso Furtado – Reforma, política e ideologia (1950-1964), p. 87 e 137-73. São Paulo: EDUC, 2007. 
Bernardo RICUPERO. Celso Furtado e o pensamento social brasileiro, in Estudos Avançados 19 (53), 2005, 
p. 371-77: “A obra de Furtado faz parte, em particular, de um ‘quase’ gênero brasileiro: os livros sobre a 
formação de nossa sociedade.” (Esse texto de Ricupero deve ser articulado ao livro em que traz ensaios sobre 
os nomes que compõem “o quase gênero”: Bernardo RICUPERO. Sete lições sobre as interpretações do 
Brasil: São Paulo: Alameda, 2007.) Leda PAULANI. A utopia da Nação: esperança e desalento, in Luiz 
Carlos Bresser-Pereira (org.). A grande esperança em Celso Furtado – ensaios em homenagem aos seus 80 
anos, p. 139-56. São Paulo: Ed. 34, 2001. Gildo Marçal BRANDÃO. O peregrino da ordem do 
desenvolvimento, item ‘O intérprete do Brasil’, disponível em 
http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv227.htm, acessado em 10 de dezembro de 2007. Carlos 
MALLORQUÍN. Celso Furtado: vida y alma al Brasil, disponível em 
http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv261.htm, acessado em 10 de dezembro de 2006. Francisco de 
OLIVEIRA. Viagem ao olho do furacão: Celso Furtado e o desafio do pensamento autoritário brasileiro, in 
Francisco de OLVEIRA. A navegação venturosa – ensaios sobre Celso Furtado, p. 59-82. São Paulo: 
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latino-americana 338; teórico do subdesenvolvimento 339; pensador da “questão regional” 
340; interlocutor sobre a mundialização do capital e as possibilidades da periferia 341; 

pensador da política democrática 342. 

                                                                                                                                                                
Boitempo, 2003. Francisco de Oliveira tem uma relação frutuosa com o pensamento de Furtado, da qual 
destaco apenas três momentos: (i) enquadra-o na razão dualista, criticando duramente o pensamento cepalino, 
para posteriormente atenuar o tom: Francisco de OLIVEIRA. Crítica à razão dualista/O ornitorrinco, p. 128. 
São Paulo: Boitempo, 2003: “A Crítica à razão dualista tenta apanhar esses caminhos cruzados: como 
‘crítica’, ela pertence ao campo marxista; e, como especificidade, ao campo cepalino. Embora arroubos do 
tempo tenham-lhe inscrito invectivas contra os cepalinos, eu já me penitenciei desses equívocos (...). (...) É 
cepalina e marxista no sentido de mostrar como a articulação das formas econômicas subdesenvolvidas 
incluía a política, não como externalidade, mas como estruturante (...).”; (ii) toma-o como inspiração para a 
crítica da reposição contemporânea do subdesenvolvimento, sob a forma de modernizações conservadoras: 
Francisco de OLIVEIRA. Redefinindo o subdesenvolvimento, in Francisco de Oliveira. A navegação 
venturosa – ensaios sobre Celso Furtado, op. cit., p. 109-15. Francisco de OLVEIRA. A metamorfose da 
Arribaçã – Fundo público e regulação autoritária na expansão econômica do Nordeste, in Francisco de 
Oliveira. Os direitos do antivalor – A economia política da hegemonia imperfeita, p. 79-120. Petrópolis: 
Vozes, 1998; e (iii) toma-o, o pensamento de Furtado, como o termômetro da desgraça, no momento do 
estado de exceção, que o inviabilizaria e demonstraria o quão desaparelhados estamos: Francisco de 
OLIVEIRA. Política numa era de indeterminação: opacidade e reencantamento, in Francisco de Oliveira e 
Cibele Rizek (orgs.). A era da indeterminação, op. cit., p. 15-45. Cf. p. 45: “E, com Benjamin, o ‘assombro’ 
é que os programas que se pretendem alternativos ainda se inscrevem no campo semântico do progresso.” 

338 Pedro FONSECA. Celso Furtado e a questão da intencionalidade da política industrializante do Brasil 
na década de 1930, in João SABOIA e Fernando CARVALHO (orgs.). Celso Furtado e o século XXI, p. 
285-307. São Paulo/Rio de Janeiro: Manole/Instituto de Economia UFRJ, 2007. Wilson CANO. Alguns 
temas relevantes sobre América Latina e Brasil tratados por Celso Furtado, in João Saboia e Fernando 
Carvalho (orgs.). Celso Furtado e o século XXI, op. cit., p. 309-24. André TOSI FURTADO. Celso Furtado 
e a economia, jul. 2005, disponível em 
http://www.centrocelsofurtado.org.br/adm/enviadas/doc/25_20060704234242.pdf, acessado em 10 de 
dezembro de 2007.  

339 António José Avelãs NUNES. Industrialização e desenvolvimento – a economia política do “modelo 
brasileiro de desenvolvimento”, p. 313-36. São Paulo: Quartier Latin, 2005. Arturo GUILLÉN R. A 
necessidade de uma estratégia alternativa de desenvolvimento no pensamento de Celso Furtado, in João 
Saboia e Fernando Carvalho (orgs.). Celso Furtado e o século XXI, op. cit., p. 139-65. Clóvis 
CAVALCANTI. Celso Furtado e a persistência do subdesenvolvimento, in Luiz Carlos Bresser-Pereira 
(org.). A grande esperança em Celso Furtado..., op. cit., p. 61-76. Oscar BURGEÑO e Octavio 
RODRÍGUEZ. Desenvolvimento e cultura, in Luiz Carlos Bresser-Pereira (org.). A grande esperança em 
Celso Furtado..., op. cit., p. 77-108. Ignacy SACHS. Um projeto para o Brasil: a construção do mercado 
nacional como motor do desenvolvimento, in Luiz Carlos Bresser-Pereira (org.). A grande esperança em 
Celso Furtado..., op. cit., p. 45-52. Theotonio dos SANTOS. Celso Furtado e a busca de uma nova aliança 
política para o desenvolvimento, in João Saboia e Fernando Carvalho (orgs.). Celso Furtado e o século XXI, 
op. cit., p. 109-38. Jorge KATZ. Reformas estruturais, ciclos de criação e destruição da capacidade 
produtiva e o pensamento de Celso Furtado, in João Saboia e Fernando Carvalho (orgs.). Celso Furtado e o 
século XXI, op. cit., p. 167-79. Octávio RODRIGUEZ. Furtado e a renovação da agenda do 
desenvolvimento, in João Saboia e Fernando Carvalho (orgs.). Celso Furtado e o século XXI, op. cit., p. 3-40. 
Fábio ERBER. Celso Furtado e as convenções do desenvolvimento, in João Saboia e Fernando Carvalho 
(orgs.). Celso Furtado e o século XXI, op. cit., p. 41-62. Carlos Aguiar MEDEIROS. Celso Furtado e a 
economia política da abundância de divisas, in João Saboia e Fernando Carvalho (orgs.). Celso Furtado e o 
século XXI, op. cit., p. 81-106. Carlos MALLORQUÍN. A Don Celso Furtado, a sus ochenta años. La 
Sociología económica posdesarollista de Celso Furtado, in Revista de História Regional, v. 5, n. 1, 2000, p. 
1-35. Vera Alves CEPÊDA. O legado intelectual de Celso Furtado: uma abordagem multidisciplinar e uma 
reflexão teórico-econômica sobre a teoria do subdesenvolvimento, in Revista Brasileira de Ciências Sociais, 
v. 21, n. 61, jun. 2006, p. 207-209. Gregório VIDAL. Celso Furtado y el problema del desarollo, in 
Comercio Exterior, v. 51, n. 2, México, fev. 2001. Clóvis CAVALCANTI. Celso Furtado e o 
subdesenvolvimento (a propósito da 10ª. edição de Teoria e política do desenvolvimento econômico), 
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III.b.1. Furtado estruturalista  

O primeiro passo na minha reconstrução é tomá-lo como um estruturalista latino-

americano, que se move dentro desse horizonte, enriquecendo-o, como sugerido por 

Bielchowsky e Mallorquin, comentadores em que me baseio preferencialmente. O quadro 

geral no qual Furtado se movimenta e que ajuda a ampliar e sofisticar é o chamado 

“enfoque cepalino dos anos 50 e 60”, que conta com cinco elementos básicos: uma 

conceituação do subdesenvolvimento periférico, tomado como momento característico e 

encerrado em si, e não mera fase “infantil” que anteceda o desenvolvimento; a 

identificação dos processos de “industrialização espontânea” ocorrida nessas áreas; uma 

visão sobre a industrialização periférica como um processo histórico único, “sem 

precedentes”; uma específica teorização sobre a inflação; e uma teorização normativa a 

                                                                                                                                                                
disponível em http://www.fundaj.gov.br/observanordeste/obex01.pdf, acessado em 5 de julho de 2006. 
Tamás SZMRECSÁNYI. Celso Furtado, in Estudos Avançados, v. 15, n. 43, 2001. Luiz Carlos BRESSER-
PEREIRA. Celso Furtado: o desenvolvimento como missão, in João Saboia e Fernando Carvalho (orgs.). 
Celso Furtado e o século XXI, op. cit., p. 63-80. Para uma análise muito crítica da interpretação de Bresser-
Pereira: Daniel Pinho BARREIROS. A legitimidade em Celso Furtado: novos discursos e a imagem de um 
intelectual, in Revista Intellecutus, ano 4, v. II, 2005, p. 8-10: “Para Bresser, Furtado seria um exemplo a ser 
seguido através de seu método e independência, mas suas idéias pertenceriam, hoje, a uma realidade 
ultrapassada pela marcha da História (...). (...) relega o cerne da contribuição furtadeana – a ação do Estado 
no desenvolvimento – a um passado sepultado pela História, louvando o ‘mestre’ como se admira uma 
relíquia num museu, repleta de esplendor, detentora de uma mensagem exemplar pela sua grandiosidade, mas 
completamente muda, escrava de seu tempo.”    

340 Tânia BACELAR. A “questão regional” e a “questão nordestina”, in Maria da Conceição Tavares (org.). 
Celso Furtado e o Brasil, p. 71-92. São Paulo: Perseu Abramo, 2001. Wilson CANO. Celso Furtado e a 
questão regional no Brasil, in Maria da Conceição Tavares (org.). Celso Furtado e o Brasil, op. cit., p. 93-
120. Renato BAUMANN. Integração regional e desenvolvimento econômico – com referência a Celso 
Furtado, in João Saboia e Fernando Carvalho (orgs.). Celso Furtado e o século XXI, op. cit. p. 359-72. Jair 
do AMARAL FILHO. Celso Furtado e a economia regional, in João Saboia e Fernando Carvalho (orgs.). 
Celso Furtado e o século XXI, op. cit., p. 373-92. Gilberto BERCOVICI. Desigualdades regionais, Estado e 
Constituição, op. cit., p. 95-114. 

341 Fernando CARVALHO. O sistema financeiro internacional: um breve ensaio ao modo de Celso Furtado, 
in João Saboia e Fernando Carvalho (orgs.). Celso Furtado e o século XXI, op. cit., p. 327-38. Eugenia 
CORREA. Heteregoneidade estrutural e finanças globais, in João Saboia e Fernando Carvalho (orgs.). Celso 
Furtado e o século XXI, op. cit., p. 339-55. Gregorio VIDAL. América Latina na cilada da globalização: 
história e classes dirigentes, in João Saboia e Fernando Carvalho (orgs.). Celso Furtado e o século XXI, op. 
cit., p. 239-62. José Luis FIORI. A propósito de uma “construção interrompida”, in Maria da Conceição 
Tavares (org.). Celso Furtado e o Brasil, op. cit., p. 33-57. Jorge KATZ. Reformas estruturais, ciclos de 
criação e destruição da capacidade produtiva e o pensamento de Celso Furtado, in João Saboia e Fernando 
Carvalho (orgs.). Celso Furtado e o século XXI, op. cit., p. 167-79. Maria da Conceição TAVARES. 
Subdesenvolvimento, dominação e luta de classes, in Maria da Conceição Tavares (org.). Celso Furtado e o 
Brasil, op. cit., p. 129-54. 

342 Vera Alves CEPÊDA. O pensamento político de Celso Furtado: desenvolvimento e democracia, in Luiz 
Carlos Bresser-Pereira (org.). A grande esperança em Celso Furtado, op. cit., p. 167-84. 
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favor da industrialização, somente possível de ser levada a cabo com o auxílio e 

programação do Estado. 343 

Os conceitos centrais e mais amplos, estruturais, do enfoque cepalino são o de 

periferia e subdesenvolvimento, que guardam relação com a propagação do progresso 

técnico e sua distribuição desigual pelas várias áreas econômicas do mundo. É central a 

região que criou o avanço técnico, fazendo-o socialmente necessário para as outras regiões, 

que, então, são subordinadas à primeira. Aos que não chegaram na capacidade de produção 

do avanço técnico, resta suprir o centro com produtos de necessidade primária. Nas 

palavras de Bielchowsky: “Caracterização do subdesenvolvimento como uma condição da 

periferia – ‘Centro-periferia’ é o conceito fundamental na teoria da Cepal. É empregado 

para descrever o processo de difusão do progresso técnico na economia mundial e para 

explicar a distribuição de seus ganhos. De acordo com este conceito, a divisão 

internacional do trabalho provocou, desde os primeiros estágios do capitalismo industrial, 

efeitos diferenciados nas economias das duas regiões, fazendo com que ambas se 

distanciassem crescentemente em termos de estágio de desenvolvimento. A tese parte da 

idéia de que o progresso técnico se desenvolveu de forma desigual nos dois pólos. Foi mais 

rápido no centro, em seus setores industriais, e, ainda mais importante, elevou 

simultaneamente a produtividade de todos os setores das economias centrais, provendo um 

nível técnico mais ou menos homogêneo em toda a extensão dos seus sistemas produtivos. 

Na periferia, que teve a função de suprir o centro com alimentos e matérias-primas a baixo 

preço, o progresso técnico só foi introduzido nos setores de exportação, que eram 

verdadeiras ilhas de alta produtividade, em forte contraste com o atraso do restante do 

sistema produtivo.” 344 

A partir desse panorama geral, Furtado elabora seu próprio “sistema analítico”, para 

aproveitar a expressão de Bielchowsky. A obra de Furtado teria “um alicerce e três 

pavimentos”: “O ‘sistema analítico furtadiano’ tem um alicerce e três pavimentos. O 

alicerce é algo que podemos chamar de ‘método histórico-estrutural’. Ele partiu do 

                                                           

343 Ricardo BIELCHOWSKY. Pensamento econômico brasileiro – o ciclo ideológico do 
desenvolvimentismo, 5 ed., p. 77-8. Rio de Janeiro: Contraponto, 2004. Sobre “a) A caracterização do 
subdesenvolvimento como condição da periferia”, cf. p. 137-40; sobre “b) A indústria como novo pólo 
dinâmico”, cf. p. 140-1; sobre “c) A industrialização periférica como processo de desenvolvimento sem 
precedente histórico e problemático”, cf. p. 141-7. Sobre Furtado como “importante membro da equipe 
original da Cepal”, cf. p. 15. 
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estruturalismo cepalino de Raúl Prebisch e nele introduziu ‘história’. O primeiro 

pavimento, construído nos anos 1940, é o da análise do subdesenvolvimento econômico. 

Essa é a principal dimensão da obra de Furtado e foi a ela que dedicou maiores esforços de 

elegância expositiva, no sentido acadêmico: seu trabalho faz uma ligação cuidadosa entre 

quatro níveis de análise econômica – o ‘teórico’, o ‘histórico’, o da análise ‘aplicada’ aos 

processos e tendências correntes e o da formulação de política econômica. Depois surgiria 

o piso socioeconômico e sociopolítico. Furtado o incorporaria em sua obra em forma 

permanente a partir de sua experiência com a Sudene, iniciada no fim dos anos 1950. O 

terceiro piso é o da problemática do subdesenvolvimento no plano da cultura, tema a que 

ele viria dedicar-se mais a fundo a partir do final dos anos 1970, especialmente em dois 

livros: ‘Criatividade e Dependência’ (1978) e ‘Cultura em Tempos de Crise’ (1984).” 345 

Com base nesse sistema analítico, Bielchowsky aponta que foram três os principais 

aportes de Furtado ao estruturalismo: “(...) los tres principales aportes analíticos de Celso 

Furtado al estructuralismo. El primero, base del método histórico-estructural, fue la 

                                                                                                                                                                

344 Ibid, p. 16. 

345 Ricardo BIELCHOWSKY. Celso Furtado e o pensamento econômico latino-americano, in Luiz Carlos 
Bresser-Pereira (org.). A grande esperança em Celso Furtado, op. cit., p. 110. Ricardo BIELCHOWSKY. Os 
pavimentos do edifício furtadiano, in Valor Econômico, p. Eu &-11, 10-11-12 de agosto de 2007. Cf. neste 
artigo os dados sobre o impacto social da obra de Furtado, que credenciaram sua escolha como “clássico”, na 
acepção do Capítulo I da presente tese: “Celso Furtado merece o título de mais importante economista por 
sua grande obra intelectual, política e administrativa em favor do desenvolvimento brasileiro e latino-
americano. Impressionam o volume e a difusão dessa obra. São cerca de 30 livros – e inúmeros artigos – 
publicados em 15 idiomas. Há 15 anos, estimou-se que haviam sido vendidos 1,5 milhão de exemplares, o 
que significa que já se deve ter alcançado hoje 2 milhões e o número total de leitores chegue a 10 milhões no 
planeta (via empréstimos, cópias, etc.). Isso faz de Furtado o economista e cientista social latino-americano 
mais lido no mundo. Sobressaem, nessa obra tecnicamente sofisticada, a ousadia intelectual e a originalidade, 
combinadas à qualidade. É com base em uma construção analítica própria que Furtado enfrenta a ortodoxia 
em matéria de teoria e de política econômica e opõe-se às explicações convencionais sobre 
subdesenvolvimento. Sua obra-prima, ‘Formação Econômica do Brasil’, é provavelmente o livro que mais 
influenciou a formação de várias gerações de economistas e cientistas sociais no Brasil.” Um outro indicador, 
menos formal porém igualmente impressionante, é o fato de Furtado ser mencionado em todas as coletâneas 
de entrevistas da série “Conversas com...”, animada por José Marcio Rego. Cf. José Geraldo Vinci de 
MORAES e José Marcio REGO. Conversas com historiadores brasileiros, p. 61, 71, 136, 139, 141, 143, 
158, 166, 208, 224, 244-5, 247-8, 267, 316. São Paulo: Ed. 34, 2002. Elide Rugai BASTOS, Fernando 
ABRUCIO, Maria Rita LOUREIRO e José Marcio REGO. Conversas com sociólogos brasileiros, p. 52, 79, 
80, 82-5, 107, 115, 128, 147, 186, 204, 269-70, 317, 371-2, 432, 436. São Paulo: Ed. 34, 2006. Ciro 
BIDERMAN, Luis COZAC e José Marcio REGO. Conversas com economistas brasileiros, 2 ed., p. 8, 11, 
13, 15-6, 20, 31, 40, 60-3, 65-6, 74, 94-5, 126, 129, 133-4, 138, 141, 147-8, 157, 160, 179, 182, 184-6, 196, 
198, 219, 224, 237-9, 244, 258, 261, 291, 304, 347, 353-4, 357-8, 364, 404-5, 408-11, 414, 416, 420, 422, 
424-5. São Paulo: Ed. 34, 1996. Guido MANTEGA e José Márcio REGO. Conversas com economistas 
brasileiros – II, p. 29-33, 36-40, 42-3, 45, 57-8, 61-2, 88, 91-4, 98-101, 106, 108, 117, 119, 122, 124, 126, 
129, 135, 158, 160-2, 166, 172-3, 183, 187, 193, 201, 203-4, 207, 220-3, 256-8, 282-3, 286, 289, 307, 313-4, 
336, 341, 350, 359, 385, 390-1. São Paulo: Ed. 34, 1999. Marcos NOBRE e José Marcio REGO. Conversas 
com filósofos brasileiros, p. 320. São Paulo: Ed. 34, 2000. 
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incorporación de la historia brasileña y latinoamericana a las formulaciones 

estructuralistas. El segundo fue el concepto de que el subdesarrollo en la periferia 

latinoamericana tiende a mantenerse por mucho tiempo debito a la dificultad para superar 

sus dos condiciones básicas: el subempleo y la inadecuada diversificación de la actividad 

productiva. De acuerdo con Furtado, el subdesarrollo no es una simple fase de transición al 

desarrollo, sino un fenómeno más permanente, cuya superación exige dedicación política 

tenaz y prolongada. El tercero aporte consistió en la idea de que la evolución de las 

inversiones en la periferia está predeterminada por la composición de la demanda, que 

refleja la concentración del ingreso y de la propiedad. En América Latina se reproducen 

estructuras de oferta poco apropiadas para la absorción de mano de obra abundante, que 

suponen el mantenimiento de los bajos salarios y la tendencia  a que se refuerce la desigual 

distribución del ingreso.” 346    

 

III.b.2. Furtado nacional-desenvolvimentista 

Ainda seguindo a reconstrução de Bielchowsky, no período 1945-64 disputaram o 

cenário as seguintes correntes de pensamento: neoliberal 347, desenvolvimentista 348, 

socialista 349 e o “pensamento independente de Ignácio Rangel” 350. 

O desenvolvimentismo torna-se possível, logicamente, como ideologia e política 

econômica, a partir dos pressupostos teóricos do estruturalismo, acima pincelados. Ser 

central é deter a chave do progresso técnico, encarnado contemporaneamente na 

industrialização. Logo, a tarefa fundamental da superação do subdesenvolvimento é a 

industrialização. 351 

                                                           

346 Ricardo BIELCHOWSKY. Vigencia de los aportes de Celso Furtado al estructuralismo, op cit., p. 14. 
Carlos MALLORQUIN. Celso Furtado: um retrato intelectual, p. 117-43. 

347 Ricardo BIELCHOWSKY. Pensamento econômico brasileiro – o ciclo ideológico do 
desenvolvimentismo, op. cit., p. 37-76. 

348 Ibid, p. 77-179.   

349 Ibid, p. 181-207. 

350 Ibid, p. 209-39. Cf., sobre o período e essas disputas, Guido MANTEGA. Celso Furtado e o pensamento 
econômico brasileiro, in Revista de Economia Política, v. 9, n. 4, 1989, p. 32. 

351 Ricardo BIELCHOWSKY. Pensamento econômico brasileiro – o ciclo ideológico do 
desenvolvimentismo, op. cit., p. 77: “O desenvolvimentismo, conforme o definimos anteriormente, foi a 
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Havia três correntes entre os desenvolvimentistas: os desenvolvimentistas do setor 

privado, do setor público não nacionalistas e do setor público nacionalistas. 352  

O desenvolvimentismo como conjunto de diagnósticos e prescrições que “ganham 

vida material” após a superação do mero ideário industrialista tem uma história sinuosa, 

em que quatro fatores importaram bastante: (i) o surgimento da consciência de que o país 

poderia produzir bens de capital e insumos para produção de bens finais; (ii) a percepção 

de que deveriam ser construídas as instituições para centralização dos recursos 

demandados para essa tarefa; (iii) o alargamento da noção de que o Estado é o ator que 

“vira o jogo” quando, notadamente, o setor privado sempre foi incapaz de realizar 

industrialização conseqüente e digna desse nome e (iv) a imposição da idéia de 

planejamento perante a complexidade das crises enfrentadas.  

Na detalhada análise de Bielchowsky: “Não exageremos, pois, o significado do 

termo ‘origem’ da ideologia desenvolvimentista. Em primeiro lugar, o 

desenvolvimentismo, isto é, a ideologia de superação do subdesenvolvimento nacional com 

base numa estratégia de acumulação de capital na indústria, só viria a tornar-se 

hegemônico na segunda metade dos anos 50. No período 1930-45, o que ocorria era, 

principalmente, uma primeira e limitada tomada de consciência da problemática da 

industrialização por parte de uma nova elite técnica, civil e militar, que então se instalava 

nas instituições de orientação e controle implantadas pelo Estado centralizador pós-1930. 

As questões de alcance nacional que esses técnicos iriam forçosamente enfrentar os 

conduziam a pensar nos problemas de longo prazo da economia e, com isto, na solução 

histórica da industrialização. É provável, aliás, que, do ponto de vista de criação e difusão 

da ideologia industrializante, esse fenômeno tenha sido muito mais importante que o 

alargamento da conscientização no interior da própria classe industrial. Em segundo lugar, 

e mais importante, o período é de ‘origem’ do desenvolvimentismo porque é o momento da 

história brasileira em que surgem, mais ou menos simultaneamente, quatro elementos 

fundamentais ao projeto desenvolvimentista, que se sobrepõem e ultrapassam os limites do 

ideário industrialista anterior: Gera-se a consciência de que é necessário e viável implantar 

no país um setor industrial integrado, capaz de produzir internamente os insumos e bens de 

capital necessários à produção de bens finais. (...) Cria-se a consciência da necessidade de 

                                                                                                                                                                
ideologia econômica de sustentação do projeto de industrialização integral, considerada como forma de 
superar o atraso e a pobreza brasileiros.”   
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instituir mecanismos de centralização de recursos financeiros capazes de viabilizar a 

acumulação industrial pretendida. (...) Paralelamente à formação da idéia de que o Estado é 

o guardião dos interesses coletivos da nação e o promotor da unificação nacional, que 

acompanhou o processo de centralização de poder pós-1930, a idéia de intervenção 

governamental em apoio à iniciativa privada deixa de ser manifestação isolada de alguns 

industriais e ganha maior legitimação entre as elites empresariais e técnicas do país. 

Simultaneamente, a idéia de planejamento começa a se impor como um imperativo, diante 

do quadro de desordem, imposto pela crise internacional, e da debilidade da estrutura 

econômica do país e do próprio empresariado nacional.” 353 

Nesse processo sinuoso, no qual abria-se a porta para uma “ligeira vantagem”, na 

sugestão de Braudel retrabalhada por Wallerstein, Celso Furtado foi o grande articulador 

da corrente nacional-desenvolvimentista, condensando em sua reflexão os pilares do 

desenvolvimentismo em três tópicos: (i) defesa da liderança do Estado no processo de 

industrialização, tarefa para a qual, como já frisei, até então a iniciativa privada havia se 

revelado completamente incapaz; (ii) subordinação da política monetária e cambial ao 

projeto de desenvolvimento, e não o inverso, como pregado pelos neoliberais; e (iii) defesa 

das reformas sociais, que alterarão o padrão de apropriação do excedente, com destaque 

para a reforma agrária. 354 

Após o período retratado por Bielchowsky, Furtado aprofundou sua reflexão, vindo 

a publicar no total mais de 30 livros, como apontado. Penso ser possível reconstruir o 

núcleo de sua reflexão, para os fins da presente tese, a partir dos quatro últimos livros e na 

imediatamente anterior obra auto-biográfica, além de textos estratégicos sobre o assunto. 

Nesse conjunto, encontraremos um duplo diagnóstico: são essenciais, para confrontar o 

subdesenvolvimento, a internalização dos centros decisórios e a homogeneização social. 

Essa dupla formulação guarda dentro de si a análise sobre a difusão desigual do progresso 

técnico entre centro e periferia e o padrão de consumo das elites aculturadas, base da 

dependência tecnológica e causa da realimentação da condição periférica.   

 

                                                                                                                                                                

352 Ibid, p.77-8.  

353 Ibid, p. 250-1. 

354 Ibid, p. 132-4.  
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III.b.3. Furtado: internalização dos centros decisórios e homogeneização social 

Celso Furtado aponta que a tarefa de superação do subdesenvolvimento passa 

necessariamente pela internalização dos centros de decisão e da homogeneização social. 

Analisando, na década de 1990, os casos da China, Japão, Coréia do Sul e Taiwan, o autor 

aponta a seguinte conclusão: “As experiências referidas nos ensinam que a 

homogeneização social é condição necessária mas não suficiente para superar o 

subdesenvolvimento. Segunda condição necessária é a criação de um sistema produtivo 

eficaz, dotado de relativa autonomia tecnológica (...).” 355  

A constatação da necessidade de internalizar os centros de decisão e promover a 

homogeneização social surge após a conclusão de que a difusão do progresso técnico, 

obedecendo a lei histórica de propagação do centro para a periferia, torna o avanço técnico 

uma necessidade social nos países que não o produzem e sobre ele não detém controle, o 

que significa que tais países tornar-se-ão consumidores. Está-se falando, claro, de parcela 

de tais países, suas elites aculturadas, os “enclaves”, que manejarão as estruturas 

econômicas e políticas que gerenciam para conseguir emular o consumo dos países 

centrais, sem emular sua capacidade produtiva. A conseqüência desse fato da dependência 

cultural é a dependência tecnológica e a heterogeneidade social, uma profunda disparidade 

nos padrões de consumo, a retro-alimentar a dependência tecnológica, uma vez que o 

grosso do excedente produzido na periferia retorna ao centro, permitindo mais 

                                                           

355 Celso FURTADO. Brasil – a construção interrompida, op. cit., p. 52. Sobre homogeneização social, cf. a 
série de medidas propostas em Celso FURTADO. Em busca de novo modelo – reflexões sobre a crise 
contemporânea, 2 ed., p. 11-26. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. Sobre a internalização dos centros 
decisórios, o comentário de Gabriel Cohn é pertinente, ao pontuar a atualidade do conceito e sua rejeição pela 
sociologia uspiana, na senda do desprezo pelo Estado-nação gestado nesse universo. Gabriel COHN. 
Entrevista, in Conversas com sociólogos brasileiros, op. cit., p. 128: “Seja como for, a Nação é o patinho 
enjeitado da sociologia uspiana; não é ocasional que a mais radical rejeição do significado contemporâneo do 
Estado nacional tenha partido dela já no final do século, com Ianni. Poderá reaparecer, como tema e 
problema substantivo, nas novas condições do mundo? Certamente não como categoria central, seja analítica, 
seja ideológica, embora talvez persista em termos econômicos e na sua referência política, no mínimo como 
âncora de poder do qual não pode prescindir o movimento global do capital (a síntese econômico-política da 
exigência de Furtado, da internalização dos centros de decisão, me parece tão séria hoje como ontem).” Não 
deixa de ser uma pista que a rejeição prática do Estado-nação e a desagregação dos centros internos de 
decisão arduamente construídos no período desenvolvimentista pós-economia agrário-exportadora tenham 
advindo com um outro baluarte da sociologia uspiana, quando Presidente. Cf. a evolução de Furtado em 
relação ao governo de Fernando Henrique Cardoso nas entrevistas publicadas em BIDERMAN, Luis 
COZAC e José Marcio REGO. Conversas com economistas brasileiros, op. cit., p. 76-7, e Adhemar 
MINEIRO, Luiz ELIAS e César BENJAMIN. Visões da crise, p. 11-23. Rio de Janeiro: Contraponto, 1998. 
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investimentos em inovação, que as elites da periferia considerarão uma outra vez 

socialmente necessários. 356 

Essa peculiar forma de assimilar o avanço técnico, para Celso Furtado, é o cerne da 

condição subdesenvolvida: “A conformação social dos países que qualificamos de 

subdesenvolvidos resultaria da forma particular que neles assumiu a difusão do progresso 

tecnológico que moldou a civilização contemporânea.” 357 

                                                           

356 Celso FURTADO. Brasil – a construção interrompida, op. cit., p. 40-1: “O progresso técnico, cuja 
propagação conformou o sistema ‘centro-periferia’, manifesta-se sob a forma de processos produtivos mais 
eficazes e também do desenho de novos produtos que são a face exterior da civilização industrial. Assim, a 
propagação de novas técnicas, inerente à acumulação, é antes de tudo a difusão de uma civilização que instila 
nas populações padrões de comportamento em transformação permanente. (...) O subdesenvolvimento é fruto 
de um desequilíbrio na assimilação das novas tecnologias produzidas pelo capitalismo industrial, o qual 
favorece as inovações que incidem diretamente sobre o estilo de vida. Essa proclividade à absorção de 
inovações nos padrões de consumo tem como contrapartida o atraso na absorção de técnicas produtivas mais 
eficazes. É que os dois métodos de penetração de modernas técnicas se apóiam no mesmo vetor, que é a 
acumulação. Nas economias desenvolvidas existe um paralelismo entre a acumulação nas forças produtivas e 
diretamente nos objetos de consumo. O crescimento de uma requer o avanço da outra. É a desarticulação 
entre esses dois processos que configura o subdesenvolvimento.” Cf. Celso FURTADO. O mito do 
desenvolvimento econômico, p. 19-42. São Paulo: Círculo do Livro, 1974. Celso FURTADO. Prefácio a 
nova economia política, p. 90-9. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. Celso FURTADO. Criatividade e 
dependência na civilização industrial, p. 33-69. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. Celso FURTADO. 
Pequena introdução ao desenvolvimento – enfoque interdisciplinar, p. 22-7. São Paulo: Ed. Nacional, 1981. 
Celso FURTADO. A fantasia organizada, 5 ed., p. 77. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. Celso FURTADO. 
A fantasia desfeita, 2 ed., p. 31. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. Celso FURTADO. Obra autobiográfica, 
Tomo I, p. 175. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. Celso FURTADO. Obra autobiográfica, Tomo III, p. 242-
8. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. Celso FURTADO. Teoria e política do desenvolvimento econômico, 10 
ed., p. 195-203. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. Existe uma contraparte dessa elite aculturada junto aos 
intelectuais. Celso FURTADO. Cultura e desenvolvimento em época de crise, p. 58. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1984: “Nesse contexto, a atividade intelectual tende a transformar-se em vetor privilegiado do 
processo de modernização que realimenta a dependência. (...) Assim, o intelectual da sociedade dependente é, 
com freqüência, o homem que se apaixona pelo que acaba de surgir na vanguarda do conhecimento das 
culturas dominantes ou, em casos mais raros, é o defensor acrítico de uma visão idealizada do passado.”  

357 Celso FURTADO. O Capitalismo global, p. 58-9. São Paulo: Paz e Terra, 1998: “O que caracterizou a era 
aberta pela Revolução Industrial foi o aumento persistente da produtividade do trabalho humano, fruto do 
avanço das técnicas e do esforço de acumulação de capital. Esses dois fatores se condicionaram mutuamente 
mas se comportaram seguindo curvas autônomas. (...) Os importantes aumentos de renda gerados pela 
expansão do comércio internacional no século XIX alimentaram a difusão dos novos padrões de consumo 
criados pela Revolução Industrial. Dessa forma, o que se universalizou não foi a nova tecnologia industrial, e 
sim os novos padrões de consumo surgidos nos países que lideraram o processo de industrialização. As novas 
técnicas produtivas também tenderam a universalizar-se, particularmente em setores subsidiários do comércio 
internacional, como os meios de transporte. Mas, no que concerne às atividades diretamente produtivas, foi 
lenta a difusão das novas técnicas. Isso deu origem a diferenças qualitativas entre as estruturas econômicas e 
sociais dos países em que a acumulação e o progresso nas técnicas produtivas avançavam conjuntamente e as 
daqueles países em que esses avanços privilegiaram o vetor de acumulação em obras improdutivas e bens 
duráveis de consumo, em geral importados. Cabe, portanto, distinguir os dois processos históricos, cujas 
diferenças persistiram até o presente, independentemente, das taxas de crescimento da renda e do acesso à 
industrialização. Essas reflexões me levaram à convicção de que a permanência do subdesenvolvimento se 
deve à ação de fatores de natureza cultural. A adoção pelas classes dominantes dos padrões de consumo dos 
países de nível de acumulação muito superiores aos nossos explica a elevada concentração de renda, a 
persistência da heterogeneidade social e a forma de inserção no comércio internacional. A variável 
independente é, em última instância, o fluxo de inovações nos padrões de consumo que irradia dos países de 
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A formação econômica do Brasil levou-nos ao padrão no qual “o ciclo de 

industrialização apoiada na formação do mercado interno restringiu a área da iniciativa 

empresarial no campo tecnológico. Prevaleceu a mentalidade de que a tecnologia é algo 

que está à venda num supermercado internacional, quando não se pactou tacitamente com 

um sistema de divisão do trabalho em que a empresa local, subsidiária, recebe o produto 

tecnológico da casa-matriz.” 358  

Essa mentalidade, é claro, só é possível porque incrustada em uma realidade 

material bastante eficaz, a divisão social do trabalho internacional, que repõe nossa 

condição a cada momento. A teoria do subdesenvolvimento é um momento de percepção 

desse ciclo, de sua denúncia e da preparação de prognósticos para rompê-lo. No núcleo, 

portanto, dessa percepção, a necessidade de alteração do papel de receptor para o de 

produtor das tecnologias necessárias: “O conceito de dependência tecnológica permite 

articular os distintos elementos que estão na base desse problema. O desenvolvimento 

tecnológico é dependente quando se limita à introdução de novas técnicas, mas impõe a 

adoção de padrões de consumo sob a forma de novos produtos finais que correspondem a 

um grau de acumulação e de sofisticação técnica que só existem na sociedade em questão 

na forma de enclaves.” 359 

A superação dessa condição de dependência tecnológica enraizada na formação 

cultural submissa e colonizada das elites (relembrar a dura frase de Braudel: “para uma 

economia, uma sociedade, uma civilização, ou mesmo um conjunto político, um passado 

                                                                                                                                                                
alto nível de renda. Ora, esse mimetismo cultural tem como contrapartida o padrão de concentração da renda 
que conhecemos. Para liberar-se dos efeitos desse imperativo cultural perverso, faz-se necessário modificar 
os padrões de consumo no quadro de uma ampla política social, e ao mesmo tempo elevar substancialmente a 
poupança (...).” 

358 Celso FURTADO. A fantasia desfeita, op. cit., p. 32. Celso FURTADO. Obra Autobiográfica, Tomo II, p. 
60. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. Cf. Celso FURTADO. O longo amanhecer – reflexões sobre a 
formação do Brasil, p. 89. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.  

359 Celso FURTADO. O capitalismo global, op. cit., p. 48-50: “A superação do subdesenvolvimento implica 
a tentativa de encontrar resposta para essas múltiplas questões. O que se tem em vista é descobrir o caminho 
da criatividade com respeito aos fins, lançando mão dos recursos da tecnologia moderna, na medida em que 
isso é compatível com a preservação da autonomia na definição dos valores substantivos. Em outras palavras: 
como efetivamente desenvolver-se a partir de um nível relativamente baixo de acumulação, tidos em conta as 
malformações sociais incentivadas pela divisão internacional do trabalho e os constrangimentos impostos 
pela mundialização dos mercados? Como ter acesso à tecnologia moderna sem deslizar em formas de 
dependência que limitam a autonomia de decisão e frustam o objetivo de homogeneização social.” Cf. Celso 
FURTADO. Cultura e desenvolvimento em época de crise, op. cit., p. 116-24. 
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de dependência, uma vez vivido, revela-se difícil de ser rompido”...) só pode advir com a 

internalização dos centros decisórios e homogeneização social. 360 

Essa tarefa política demanda esforço hercúleo, bastando relembrar que o próprio 

Furtado foi um dos derrotados em 1964 pelas forças da concentração de renda, da 

modernização conservadora e do autoritarismo. Nos termos de Gramsci, estaríamos diante 

da necessidade de formatar o “moderno príncipe”, fusão da vontade coletiva anti-periférica 

e anti-subalterna, capaz de forçar a dobra da história em um sentido, evitando-a de ir a 

outro. 361 

As opções para a consecução dessa verdadeira “tarefa de Agilulfo” são assim 

sumariadas por Plínio de Arruda Sampaio Jr.: “Furtado considera que as estratégias para a 

endogeneização do desenvolvimento se diferenciam, fundamentalmente, pela prioridade 

relativa dada às seguintes variáveis: (a) homogeneização social ou aumento da riqueza 

nacional; (b) centralização ou descentralização do sistema econômico; (c) maior ou menor 

exposição ao processo de mercantilização internacional. Esquematizando a experiência 

histórica, ele considera que existem basicamente três vias para a superação do 

subdesenvolvimento. A primeira baseia-se na coletivização dos meios de produção, através 

da planificação centralizada ou da autogestão das unidades produtivas estratégicas. A 

segunda funda-se no atendimento das necessidades básicas da sociedade, pela introdução 

de um conjunto de reformas e de políticas de distribuição de renda, visando a criação de 

estruturas e instituições que permitam canalizar uma parte do excedente social para o 

combate à pobreza e para a satisfação das necessidades essenciais da população. A terceira 

baseia-se na busca de autonomia tecnológica mediante uma estratégia de procurar, 

simultaneamente, romper o padrão de modernização e promover uma política de conquista 

de mercados externos. O eixo central dessa solução consiste em incentivar a geração de 

vantagens comparativas dinâmicas em setores que exercem importantes efeitos de 

encadeamento sobre o crescimento industrial interno. Trata-se de investir na capacidade de 

                                                           

360 Buscando sistematizar essas postulações: Gregorio VIDAL. Celso Furtado y el problema del desarrollo, 
in Comercio Exterior, v. 51, n. 2, Mexico, 2001, p. 239-62. 

361 Alessandro OCTAVIANI. Hegemonia e direito: uma reconstrução do conceito de Gramsci, op. cit., p. 
55-8.   



 159 

inovação, sobretudo no que se refere às tecnologias de produto, um elemento-chave para a 

conquista de mercados externos.” 362 

Dentre as várias possibilidades para a superação do subdesenvolvimento apontadas 

por Sampaio Jr. existe uma que vem sendo teorizada por meio do diálogo entre a reflexão 

de Furtado e dos evolucionistas neoschumpeterianos. Eduardo da Motta e Albuquerque, ao 

destacar a evolução da percepção de Furtado sobre a tecnologia 363, trilha este caminho, 

afirmando que o objetivo estratégico é a construção de capacitação interna para a 

promoção tecnológica do bem-estar social. Neste momento, então, estamos perante uma 

particularização das postulações mais amplas de Furtado: a construção de um sistema 

nacional de inovação com sentido distributivo.  

 

III.c. Uma reposição do desafio furtadiano: o sistema nacional periférico de 

inovação distributivo 

 

III.c.1. Convergências entre Furtado e os evolucionistas neoschumpeterianos 

Os objetivos mais gerais de endogeneização da tecnologia e homogeneização social 

podem ser repostos de modo particularizado – sem, como já afirmado anteriormente, que 

essa particularização esgote as pautas de onde se originaram – na construção de um sistema 

nacional de inovação com sentido distributivo.  

Essa forma de raciocinar o desafio furtadiano encontra eco nas aproximações que 

têm sido realizadas entre o pensamento estruturalista e o evolucionista neoschumpeteriano. 

Nas palavras de Vicente Guimarães, Flávio Peixoto, José Cassiolato e Helena Lastres, “o 

marco inicial da convergência entre a corrente neo-schumpeteriana e o pensamento 

estruturalista de Celso Furtado pode ser sintetizado na idéia de que, para ambas as visões, 

                                                           

362 Plínio de Arruda SAMPAIO JR. Entre a Nação e a barbárie – os dilemas do capitalismo dependente, p. 
229-30. Petrópolis: Vozes, 1999. 

363 Eduardo da Motta e ALBUQUERQUE. Celso Furtado, a polaridade modernização-marginalização e 
uma agenda para a construção dos sistemas de inovação e de bem-estar no Brasil, in João Saboia e 
Fernando Carvalho (orgs.). Celso Furtado e o século XXI, op. cit., p. 189-93. Eduardo da Motta e 
ALBUQUERQUE. “Inadequacy of technology” and innovation systems at the periphery: notes on Celso 
Furtado’s contributions for a dialogue between evolutionists and structuralists – Texto para discussão n. 
254. Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 2005. 
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os processos de acumulação capitalista e de desenvolvimento econômico são 

caracterizados por profundas mudanças estruturais na economia. (...) O desenvolvimento é 

entendido como específico e único, não linear e não seqüencial. Tanto a teoria quanto as 

recomendações de política são altamente dependentes de cada contexto particular. Assim, a 

economia, nas duas visões, é fortemente enraizada na sociedade. (...) A partir desta relação 

entre mudança estrutural e desenvolvimento econômico constroem-se as convergências e 

complementaridades entre a corrente neo-schumpeteriana e a visão estruturalista de 

Furtado. (...) a existência de seis pontos de convergência (...): (i) a negação do equilíbrio 

clássico; (ii) o papel do progresso técnico (inovação) como motor da dinâmica capitalista; 

(iii) as assimetrias internacionais de desenvolvimento tecnológico e econômico; (iv) a 

divisão internacional do trabalho; (v) a visão sistêmica e a relevância dos agentes e fatores 

não econômicos; e (vi) a ênfase à política para orientar e promover o desenvolvimento.” 364 

Para ambos os pensamentos, trata-se de negar as premissas sobre o equilíbrio 

clássico, apontado como visão parcial, em versão moderada, e ideologicamente 

interessada, em momentos fortes. 365  

O equilíbrio clássico é renegado porque, dentre outros fatores, não dá conta de 

explicar a principal dinâmica capitalista, que residiria no progresso técnico. 366 Aqui, para 

os autores, uma convergência plena entre Furtado, representando os estruturalistas, e os 

neoschumpeterianos: “As contribuições originais de Schumpeter têm sido aprimoradas e 

melhor qualificadas, nos últimos trinta anos, por um conjunto de autores que pretendem 

explicar a dinâmica capitalista atual por meio da endogeneização do progresso técnico em 

suas análises. Nesta visão, os avanços (produtivos, tecnológicos, organizacionais, 

institucionais etc.) resultantes de processos inovativos são fatores básicos na formação dos 

padrões de transformação da economia, bem como do seu desenvolvimento de longo 

prazo. Por exemplo, as mudanças nos paradigmas técnico-econômicos são tidas como 

essenciais para explicar os períodos de crescimento e de crise econômica. (...) A 

qualificação do processo de mudança tecnológica e seus efeitos sobre a estrutura 

                                                           

364 Vicente GUIMARÃES, Flávio PEIXOTO, José CASSIOLATO e Helena LASTRES. Convergências e 
complementaridades da corrente neo-schumpeteriana com o pensamento estruturalista de Celso Furtado, 
João SABÓIA e Fernando CARVALHO (orgs.). Celso Furtado e o século XXI, op. cit., p. 207-8. 

365 Ibid, p. 208-210. 

366 Ibid, p. 210-2. 
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econômica, proposta pela visão neo-schumpeteriana, também converge com a visão de 

Furtado. De acordo com a visão de Furtado, existe uma relação direta entre inovações 

tecnológicas, acumulação capitalista e desenvolvimento econômico. O autor apontou que, 

uma vez configurado o primeiro núcleo industrial, os fatores que condicionavam o 

comportamento da economia mundial sofreram rápidas e radicais transformações. Um 

aspecto particular dessas transformações refere-se ao imperativo do avanço tecnológico, 

que se traduziu em íntima articulação do processo de formação do capital com o avanço da 

ciência experimental. Neste sentido, ele argumentou que o desejo de compreender e 

explicar o mundo físico e metafísico foi comum a todas as culturas, porém, somente com a 

economia industrial este impulso fundamental do espírito humano se incorporou ao 

elemento motor do sistema econômico. Segundo Furtado, esta articulação entre capital e 

ciência experimental é uma das características mais fundamentais da civilização 

contemporânea (Furtado, 1961 e 1968). Furtado concluiu que ao progresso técnico cabe o 

papel estratégico central na economia industrial, qual seja: o de possibilitar o processo de 

acumulação capitalista. Para ele, o progresso técnico é, na realidade, uma expressão, que, 

em seu uso corrente, cobre o conjunto das transformações que tornam possível a 

persistência do processo de acumulação e, por conseguinte, de reprodução da sociedade 

capitalista.” 367 

A outra convergência diz respeito às assimetrias internacionais econômicas e 

tecnológicas: “Como apontado por diferentes autores das duas correntes, o sistema 

econômico global e hierarquizado, gestado a partir da revolução industrial, colocou a 

Europa – principalmente a Inglaterra –, no final do século XIX, e os Estados Unidos, 

durante o século XX, no epicentro da economia capitalista mundial.” 368 Essas assimetrias 

estender-se-iam também para as dimensões do acesso ao conhecimento e ao aprendizado 
369, implicando a reposição da divisão internacional do trabalho 370.  

Os estruturalistas com Furtado à frente e os evolucionistas neoschumpeterianos 

convergiriam também por vislumbrarem a importância, para a conformação das relações 

                                                           

367 Ibid. 

368 Ibid, p. 213-6. 

369 Ibid, p. 216-9. 

370 Ibid, p. 219-23.   
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econômicas, de fatores não econômicos, na clássica dicção de que “a história conta”. 371 

Essa perspectiva mais ampla sobre como a economia de fato (e não normativamente, a 

partir de derivações sobre a suposta racionalidade dos agentes em ambiente aridamente 

abstratos) organiza-se, leva à última das grandes convergências entre estruturalistas e 

evolucionistas neoschumpeterianos: o “enfoque político normativo”, a partir do qual a 

arena política pode reorientar os sistemas produtivos. 372 

Uma outra convergência posta em destaque por Eduardo da Motta e Albuquerque é 

o fato de, para os evolucionistas, a inovação tecnológica poder ser encarada como 

incrustada. Se é assim, em um país periférico, estamos frente à possibilidade de construção 

de tecnologias do bem-estar, sendo esta uma convergência com a afirmação da necessidade 

de homogeneização social e adequação do consumo a valores civilizacionais que rompam 

com a dependência tecnológica, realizada por Furtado: “Enfim, uma contribuição adicional 

do legado de Celso Furtado é o estímulo para um diálogo crítico entre pesquisadores 

envolvidos com a temática da tecnologia e pesquisadores envolvidos nas discussões 

relacionadas ao bem-estar social e à distribuição de renda. Esse desafio teórico relaciona-se 

às questões suscitadas pelo diagnóstico da inadequação da tecnologia e da polaridade 

modernização-marginalização. A construção combinada dos sistemas de inovação e de 

bem-estar social pode ser uma inovação institucional que venha a caracterizar um processo 

de catching up bem-sucedido no caso brasileiro.” 373 

                                                           

371 Ibid, p. 223-25. 

372 Ibid, 225-8. “1.7 Enfoque político normativo (...) É neste sentido que autores neo-schumpeterianos, como 
Freeman e Perez, destacaram (i) a importância de políticas, buscando adaptar e reorientar os sistemas 
produtivos e de inovação aos novos cenários; e (ii) que a adaptação da economia tenderá a se transformar em 
um processo lento e doloroso – em tais ocasiões, o papel de políticas públicas estimulando a promoção e a 
renovação do processo cumulativo de aprendizado é particularmente destacado. Nos países periféricos, a 
importância destas políticas públicas é exponencialmente aumentada, já que nestes países os sistemas de 
inovação são desarticulados e pouco desenvolvidos, existindo menores oportunidades de inserção 
competitiva com o surgimento e a consolidação de um novo paradigma. (...) Desta forma, em ambas as 
correntes a política estatal deve atuar no desenvolvimento de um ‘sistema’ que desenvolva a capacidade 
endógena produtiva e tecnológica. A partir desta observação, a análise da corrente neo-schumpeteriana sobre 
política econômica e sistemas de inovação, e a sua aplicação à nossa realidade de país periférico, pode ser 
enriquecida com contribuições da teoria estruturalista latino-americana, que há mais de cinqüenta anos vem 
estudando as especificidades e características dos processos de desenvolvimento em nossos países.”  

373 Eduardo da Motta e ALBUQUERQUE. Celso Furtado, a polaridade modernização-marginalização e 
uma agenda para a construção dos sistemas de inovação e de bem-estar no Brasil, in João Saboia e 
Fernando Carvalho (orgs.). Celso Furtado e o século XXI, op. cit., p. 200. Cf. 189-93: “1) a construção de 
sistemas de inovação na periferia envolve mais do que o mero crescimento quantitativo de instituições 
existentes; o subdesenvolvimento é um fenômeno mais complexo e abrangente do que ‘as armadilhas de 
crescimento baixo’, identificadas por vários autores da elaboração evolucionista (Fagerberg, 1994). Por isso, 



 163 

Assim, nesta perspectiva que tenta particularizar as postulações gerais de Furtado, a 

endogeneização da tecnologia (internalização, parcial, mas importante, dos centros 

decisórios) deve ser articulada à homogeneização social (com a implementação de arranjos 

distributivos, via políticas de bem-estar ou outras construções, como os contratos de 

repartição de benefícios, adiante analisados). É essa postulação que abre espaço para a 

sistematização sobre as relações bidirecionais entre o sistema de bem-estar e o sistema de 

inovação tecnológica, atualizações da formulação furtadiana sobre a distribuição de renda e 

poder nos países centrais como uma das causas de sua industrialização bem-sucedida (uma 

vez que, demandando, os trabalhadores, agora já consumidores, obrigavam os ofertantes a 

inovar para alcançar o lucro extraordinário schumpeteriano, abrindo um ciclo virtuoso para 

tais países, que, no momento seguinte “instilavam” os novos padrões de consumo em áreas 

periféricas, nas quais os “enclaves”, as elites aculturadas, deliciavam-se com as novidades, 

estabelecendo o complexo nexo da dependência acima referido).  

Ao postular a conjugação entre sistema de bem-estar e sistema de inovação na 

periferia, os convergentes neoschumpeterianos/estruturalistas avaliam ser possível um 

confronto com a lógica centro-periferia, no qual as contribuições do sistema de bem-estar 

para o sistema de inovação são fundamentalmente um conjunto de condições que capacite 

a população a aprender a produzir, consumir e gerenciar de melhor maneira as instituições 

que a governam. 374 “Por outro lado, há a direção do sistema de inovação para o sistema de 

bem-estar: 1) De forma bem geral, crescimento da produção e da produtividade são fontes 

de melhoras no bem-estar. 2) O progresso tecnológico pode ser uma ferramenta para o 

aperfeiçoamento de condições de trabalho (automação de postos cujo trabalho produz 

doenças ocupacionais, melhorias técnicas em ambientes de trabalho – menos ruído, menos 

poluição etc.). 3) A comunidade científica pode atuar como um ‘mecanismo de 

focalização’ (focusing device), contribuindo para a definição de metas que são específicas 

ao país (por exemplo, o desenvolvimento de biotecnologia combinado com pesquisas 

médicas sobre doenças prevalentes no país). 4) Projetos ‘orientados por missão’: definidos 

em termos de soluções técnicas economicamente viáveis para problemas sociais definidos 

                                                                                                                                                                
a identificação da articulação entre os problemas derivados do padrão de distribuição de renda existente no 
Brasil com a questão tecnológica é uma grande contribuição de Celso Furtado. De um outra forma, a 
construção combinada de sistemas de inovação e sistemas de bem-estar social pode ser introduzida por 
Furtado a partir da ‘seleção de técnicas em função de objetivos sociais explícitos’ (1986, p. 187).” 

374 Ibid, p. 196-7. 
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(como sugerido por Freeman 1996, em relação aos problemas ambientais) – a questão da 

habitação pode ser prioritárias aqui.” 375 

Essa construção institucional, de um sistema nacional de inovação com sentido 

distributivo, conta com a regulação dos recursos genéticos, epicentro do campo 

biodiversidade/biotecnologia, como um de seus eixos. Subordinar a regulação dos recursos 

genéticos à construção desse sistema inovador distributivo é subordiná-la ao desafio 

furtadiano, reposto e particularizado. Investigar, portanto, quais são os textos normativos 

integrantes dessa regulação é um primeiro passo nessa manufatura, que permitirá afirmar 

se e em que medida dispomos de instrumentos normativos para tal tarefa, abrindo as 

possibilidades para novas exigências de imaginação institucional. 

Antes disso, entretanto, devo fazer algum esclarecimento sobre a construção dos 

sistemas nacionais de inovação em outros países (que relegam os que afirmaram ou 

afirmam que o Estado não tem papel na economia, salvo o de mero regulador, à condição 

de mal informados – na melhor das hipóteses – ou de quinta coluna, na pior). A literatura 

especializada em sistemas nacionais de inovação não deixa qualquer dúvida sobre a 

centralidade do Estado, quer quando analisado um caso de país retardatário do século XX, 

como a Coréia, ou do século XIX, como os EUA (entretanto, para que os fiéis da inanição 

do Estado no Brasil – aqueles que Wallerstein classificou de funcionais à manutenção da 

polarização centro-periferia – não afirmem tratar-se de história, e não de atualidade, trago 

os dados de investimentos público em pesquisa e desenvolvimento que apontam seu 

crescimento de 2000 para hoje, em momento no qual também é praticada a retórica da 

diminuição do Estado, permitindo compreender um pouco da maquinaria da competição e 

da mente dos vitoriosos – e dos derrotados).  

 

III.c.2. Sistemas nacionais de inovação 

A construção de sistemas nacionais de inovação foi uma tarefa realizada por todos 

os países centrais e os retardatários que realizaram esforços de mobilidade na hierarquia do 

sistema-mundial no século XX. Neste tópico, trarei dois exemplos: a Coréia e os EUA, 

                                                           

375 Ibid, p. 197-8. 
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seguidos por dados de investimentos em pesquisa e desenvolvimento realizados por 

diversos países contemporaneamente. 376  

A Coréia é considerado um exemplo significativo de um sistema nacional de 

inovação montado sob a coordenação do Estado, vertido à imitação, com uma posterior 

migração para a inovação. De acordo com a análise de Linsu Kin, podemos destacar dois 

fatores: (i) a presença governamental marcante 377  e (ii) a determinação de criar 

conglomerados com alcance multinacional 378. A partir desses dois elementos, a trajetória 

da imitação à inovação seguiu aquela clássica nos países retardatários determinados a 

singrar os mares da industrialização, como Estados Unidos e Japão: “A industrialização da 

Coréia evoluiu da imitação reprodutiva para a criativa. A maioria das indústrias coreanas 

ainda mantém seus ritmos de crescimento em boa parte através da engenharia imitativa. 

(...) A história econômica recente fornece numerosas evidências de que a imitação de 

ambos tipos tem sido e continua sendo fundamental no processo de industrialização tardia. 

O continente europeu e os Estados Unidos alcançaram a Grã-Bretanha no século XIX por 

meio do desenvolvimento imitativo das tecnologias britânicas. O sucesso inicial dos EUA, 

por exemplo, surgiu basicamente da habilidade desse país de imitar, reprodutiva ou 

criativamente, as tecnologias britânicas na metalurgia e nas máquinas a vapor. Durante a 

primeira metade do século XIX, algumas indústrias norte-americanas começaram a 

produzir equipamentos que, de alguma maneira, eram superiores aos produzidos na Grã-

Bretanha. O Japão fez o mesmo no fim do século XIX e início do XX. A industrialização 

japonesa progrediu através de um padrão semelhante, que evoluiu da imitação reprodutiva 

para a criativa. Sua tecnologia industrial a partir da década de 1860 consistiu, 

                                                           

376 Para uma visão geral do debate sobre sistemas nacionais de inovação: Richard NELSON. As fontes do 
crescimento econômico, trad. Adriana Freitas, p. 47-68. Campinas: Unicamp, 2006. Glauco ARBIX. Inovar 
ou inovar – A indústria brasileira entre o Passado e o Futuro, Tese (Livre-Docência em Sociologia), p. 23-
53. FFLCH-USP, 2006.  

377 Linsu KIN. Da imitação à inovação – A dinâmica do aprendizado tecnológico da Coréia, trad. Maria 
Rocha, p. 91. Campinas: Unicamp, 2006: “Os financiamentos públicos (712,4 bilhões de wons), geralmente 
sob a forma de empréstimos preferenciais, representavam 64% do total das despesas nacionais em P&D no 
setor industrial em 1987. Em resumo, o governo tem exercido um papel determinante no financiamento de 
projetos de P&D das empresas coreanas, principalmente por meio da concessão de financiamentos 
preferenciais.” 

378 Ibid, p. 253-4.: “(...) os chaebols que atuavam nesses ramos procuraram se manter independentes e 
determinados a se tornarem líderes mundiais. As empresas coreanas aprenderam muito com as multinacionais 
estrangeiras, mas mantiveram sua independência no controle administrativo e no investimento em 
aprendizado e estratégias de marketing, refletindo uma idiossincrasia nacional. As multinacionais de países 
avançados dominaram os mercados em outros países de industrialização recente, mas não os da Coréia.”  
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fundamentalmente, da fiel imitação de produtos estrangeiros importados dos países 

avançados. As tecnologias importadas incluíam não somente fábricas completas, máquinas 

e matérias-primas, mas também engenheiros e operários estrangeiros para minimizar o 

número de tentativas e erros durante o processo de imitação reprodutiva. Com a 

assimilação e imitação das tecnologias importadas, o Japão progressivamente empreendeu 

a imitação criativa e rapidamente alcançou os países avançados. Ainda hoje, em países 

industrialmente avançados, a imitação criativa não somente é mais freqüente do que a 

inovação, como também tem constituído a estratégia predominante e mais inteligente para 

gerar crescimento e produzir lucros.” 379 

Os EUA são um outro exemplo de país retardatário no sistema-mundo que tiveram 

que realizar a tarefa de construção de um sistema nacional de inovação. O padrão aqui 

também é de uma forte presença do Estado, principalmente quando “os Estados Unidos 

desenvolveram no pós-guerra um sistema de P&D que era único internacionalmente”, no 

qual o tamanho do orçamento público federal para pesquisa atinge níveis incomparáveis no 

mundo: “A estrutura do pós-guerra, 1945-1995 – As duas características marcantes no 

dispêndio em P&D do pós-Guerra são a magnitude do investimento nacional total e o 

tamanho do orçamento federal para P&D. Durante o período de 1940 a 1995, os gastos 

federais em P&D representaram grande fração do amplo investimento nacional em P&D. 

O volume total dos recursos destinados à P&D desde o fim da Segunda Guerra Mundial 

não somente tem sido grande quando comparado à história prévia do país, mas também em 

comparação com o de outros países membros da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico. Com efeito, ainda em 1969, quando as despesas em P&D 

combinadas das maiores economias estrangeiras (Alemanha Ocidental, França, Reino 

Unido e Japão) eram de US$ 11,3 bilhões, as despesas dos EUA alcançavam US$ 25,6 

bilhões. Foi somente no final dos anos 1970 que a soma daqueles quatro países passou a 

exceder o total dos Estados Unidos. No âmbito do sistema de P&D do pós-guerra, os 

gastos federais financiaram algo entre metade e dois terços de P&D, cuja maior parcela foi 

realizada por empresas industriais privadas. (...) fontes federais [financiaram] mais que 

35% de toda P&D em 1995. Os fundos federais têm sido particularmente importantes no 

                                                           

379 Ibid, p. 340-1. Cf. Nathan ROSENBERG. Por dentro da caixa-preta – tecnologia e economia, trad. José 
Maiorino, p. 364-410. Campinas: Unicamp, 2006. 
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apoio à pesquisa básica. Os recursos federais financiaram 58% de toda a pesquisa básica 

norte-americana em 1995 (...).” 380  

Em verdade, esse padrão de forte presença estatal na confecção dos sistemas 

nacionais de inovação vem se intensificando nos países centrais, sendo que “desde 2000, 

os orçamentos de governo para P&D na área da OCDE têm crescido a taxa média anual 

real de 4,3%”: “O orçamento governamental de despesas de P&D (GBORD, na sigla em 

inglês) – que inclui os recursos públicos para P&D que podem ser executados tanto pelo 

governo, como pelo setor privado, instituições de educação superior ou sem fins lucrativos, 

seja no âmbito doméstico, seja no exterior – fornece informações sobre a relevância 

relativa dos vários objetivos socioeconômicos do gasto público com P&D. Desde 2000, os 

orçamentos de governo para P&D na área da OCDE têm crescido a taxa média anual real 

de 4,3%. Em Luxemburgo, o incremento anual superou 20% entre 2000 e 2005. Na 

Espanha e na Irlanda, o aumento real do orçamento governamental superou 10% ao ano. A 

                                                           

380 David MOWERY e Nathan ROSENBERG. Trajetórias da inovação – a mudança tecnológica nos 
Estados Unidos da América no Século XX, trad. Marcelo Knobel, p. 42. Campinas: Unicamp, 2005. Cf. p. 43: 
“Talvez a outra característica mais relevante do sistema de P&D dos EUA do pós-guerra tenha sido a 
amplitude assumida pela presença federal no seu âmbito (...). Em resposta a uma solicitação do presidente 
Roosevelt (uma solicitação que ele mesmo tinha pedido), Bush, o administrador da política de P&D do 
período da Guerra, redigiu o famoso relatório de 1945 sobre a política científica federal do pós-guerra: 
Science: The Endless Frontier. Antecipando análises econômicas subseqüentes, Bush argumentou que a 
pesquisa básica era a fonte fundamental do crescimento econômico. (...). Em lugar de uma única agência civil 
coordenando toda a política científica e os financiamentos federais, várias agências específicas, incluindo as 
militares e os Institutos Nacionais de Saúde, assumiram papéis importantes no apoio à pesquisa básica e 
aplicada. Já no fim do ano fiscal de 1950, mais de 90% dos gastos federais em P&D eram controlados pelo 
Departamento de Defesa e pela Agência de Energia Atômica.” Essa diversificação do financiamento público 
levou, entre outras conseqüências, à estonteante cifra de 112 bilhões de dólares apontada por Sachs: Jeffrey 
SACHS. O divisor global da inovação, in Marcelo Dias VARELLA (org.). Propriedade intelectual e 
desenvolvimento, op. cit., p. 26: “Mesmo em economias muito mais ricas e orientadas para o mercado, como 
os EUA, o abastecimento público e o uso da ciência e tecnologia são fundamentais para o processo global de 
inovação. O orçamento de ciência e tecnologia do setor público dos EUA é de mais de 1% do PIB (112 
bilhões de dólares foi o valor da solicitação de verba do governo Bush para ciência e tecnologia, no 
orçamento FY03). O setor público é um importante fornecedor direto de ciência e tecnologia (por exemplo, 
os Institutos Nacionais de Saúde, a Nasa e o Departamento de Defesa), um grande financiador da inovação 
no setor não-governamental (por exemplo, a Fundação Nacional de Ciência) e certamente um importante 
comprador e usuário final de ciência e tecnologia. Sem o financiamento e a pesquisa dos Institutos Nacionais 
de Saúde (NIH), a indústria farmacêutica dos EUA lançaria no mercado um número muito menor de novos 
medicamentos. Certamente a falta dessas instituições públicas nos países mais pobres desempenha um papel 
fundamental na ausência geral de inovação tecnológica nessas regiões.” Na lógica desse financiamento 
público bilionário insere-se o Projeto Genoma Humano, mencionado anteriormente, que criou uma nova 
infra-estrutura para a acumulação no século XXI nos EUA e em alguns de seus sócios, países centrais 
menores. Seguindo a reflexão de Sachs, o Brasil possui um parque de organizações públicas razoavelmente 
bem estruturado, como mencionado no momento de relatar a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia e 
como se verá adiante pela política de formação de doutores. Entretanto, poderíamos parafrasear o autor e 
afirmar que “certamente o constante cerco da religião do Estado mínimo ou meramente regulador nos países 
da semi-periferia desempenha um papel fundamental na ausência geral de inovação tecnológica nessas 
regiões.”  
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Polônia foi o único país a registrar queda real no período: 2% ao ano. Em 2005, a Islândia 

era o país que possuía em 2005 o maior orçamento público para P&D em termos do PIB: 

1,44%, todo destinado a programas civis, como saúde, meio-ambiente, desenvolvimento 

econômico, pesquisa não-orientada etc. Em contraste, os EUA são o país com o maior 

orçamento público para o financiamento de P&D para defesa (0,6% do PIB em 2006), o 

equivalente a 83% do orçamento total da OCDE para P&D em defesa militar.” 381 

 

 

 

                                                           
381 Cf. INSTUTO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – IEDI. Carta IEDI, n. 
296 – Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação, jan. 2008.Os três próximos gráficos estão nessa 
publicação. 
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Os arranjos dos sistemas nacionais de inovação levaram, como se vê no quadro 

acima, a que os EUA realizassem gastos anuais (despesa bruta) da ordem de 324 bilhões de 

dólares em pesquisa e desenvolvimento, ou, na outra chave, a que apresentassem como 

investimento público em pesquisa e desenvolvimento mais de 1% de seu trilionário PIB.  

Esse padrão, mesmo sendo impossível de ser repetido por qualquer país do mundo, 

não deixa de ser emulado por países com projetos nacionais definidos, como o caso de 

Israel, Taiwan, Cingapura, entre outros. 382 

                                                           

382 Sobre os sistemas de inovação do “BRICS”: Helena LASTRES, José CASSIOLATO, Marcelo MATOS, 
Marina SZAPIRO, Graziela ZUCOLOTO, Priscila KOELLER. Estudo Comparativo dos sistemas de 
inovação no Brasil Rússia, Índia, China e África do Sul (Brics), disponível em www.redesist.ie.ufrj.br, 
acessado em janeiro de 2007.  
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Verificaremos agora como o Brasil tem estruturado seu sistema nacional de 

inovação, marcado por uma característica notadamente periférica: a debilidade do setor 

privado em realizar tecnologias, mesmo onde o Estado providenciou uma vasta rede de 

produção científica. 

III.c.3. Sistema nacional de inovação periférico: Brasil – boa ciência, sem tecnologia 
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O Brasil é um país no qual poucas empresas realizam inovações tecnológicas. 383 

Um bom demonstrativo desse padrão é a PINTEC – Pesquisa de Inovação Tecnológica, 

coordenada pela FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos (Ministério da Ciência e 

Tecnologia) e pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa série de 

pesquisas analisa o sistema de inovação do país, e teve edições em 2000, 2003 e 2005. 

Fundamentalmente, a PINTEC tem demonstrado que o grau de inovação é baixo, em 

comparação com os países centrais, mas que as empresas que realizam inovação acabam 

por diferenciar-se das outras em faturamento e salários pagos. 384 O resultado final desse 

padrão, de qualquer maneira, é diagnosticado como “perda da corrida tecnológica”. 385  

As causas para esse quadro de pouca capacidade de inovação por parte das 

empresas não reside na falta de conhecimento produzido, pois a produção científica 

brasileira tem avançado, levando o Brasil a responder, em 2005, por 1,8% da produção 

científica mundial (critério: artigos publicados em periódicos científicos indexados) 386:  

 

                                                           

383 A doutrina de direito econômico internalizou esse fato, como se vê em Eros GRAU. A ordem econômica, 
op. cit., p. 38: “Note-se bem, de toda sorte, que, no Brasil, os empresários nacionais e estrangeiros não 
assumiram o papel de inovadores, arcando com as responsabilidades disso decorrentes. Paradoxalmente, foi 
sempre o Estado que, entre nós, promoveu, suportando o seu custo, inovações empresariais. Neste sentido, o 
Estado brasileiro se caracterizou como ‘schumpeteriano’. Basta lembrarmos, aqui, os movimentos de criação 
de empresas estatais no governo Getúlio (década de 40) e durante a ditadura militar (segunda metade da 
década de 60), além do desenvolvimentismo do governo Juscelino Kubitschek e do papel do BNDES e de 
outras agências e sociedades governamentais, como a EMBRAPA.” 

384 Disponível em http://www.pintec.ibge.gov.br/, acessado em dezembro de 2007.  

385 Indústria perde corrida tecnológica, diz IBGE – Produção: Empresas brasileiras aplicam em pesquisa e 
desenvolvimento apenas 1/3 do investido pelas concorrentes de países mais ricos, in Folha de São Paulo, 22 
de junho de 2005, p. B-7: “(...) as fábricas brasileiras ainda investem muito pouco em pesquisa e 
desenvolvimento: seus gastos correspondem a só um terço do que as concorrentes instaladas em países da 
OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) aplicam. No Brasil, o gasto médio 
da indústria era de 0,6% do faturamento em 2003, segundo a Pesquisa Indústria Anual, divulgada ontem pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Nas 20 nações mais ricas do planeta, o percentual 
chegava a 1,8. São membros da OCDE países como EUA, Alemanha, Espanha, Finlândia, Japão, Canadá e 
outros. Segundo a pesquisa, apenas 9,9% das firmas brasileiras podiam ser consideradas de alta intensidade 
tecnológica. E o pior é que essas indústrias – que são ramos como aviões, máquinas e equipamentos, 
veículos, eletroeletrônicos – perderam espaço no PIB da indústria. Seu peso no PIB industrial era de 31,76% 
em 2000. Caiu para 30,46% em 2003. (...) o país investe pouco em tecnologia, considerando seu estágio atual 
de desenvolvimento.” Cf. também: Inovação tecnológica cresce no país, mas com adaptações e cópias – 
Pesquisa: Apenas 2,7% lançaram produtos genuinamente novos, in Folha de São Paulo, 25 de junho de 2005, 
p. B-11.  

386 Adquirido do Banco de Imagens Folha de São Paulo, publicado em 18 de julho de 2006. 
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Em termos de produção científica, certamente o país está longe dos primeiros 

colocados EUA (32,7%), Japão (8,5%), Alemanha (8,4%), Reino Unido (7,4%), China 

(6,7%) e França (5,9%), ocupando a 17ª. posição. Entretanto, todos os dados apontam um 

considerável aumento da capacidade científica do país ao longo dos últimos 30 anos. Em 

1981, o país formou 547 doutores, mas em 2005, 10.616; em 1981, respondeu por 0,46% 

das publicações indexadas, mas em 2004, por 1,8%. O quadro abaixo traz com riqueza de 

detalhes dados comparativos do Brasil com outros países. 
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O país tem produzido ciência, mas não tem obtido sucesso na capacidade de 

transformá-la em inovação tecnológica (conclusão obtida a partir da análise dos pedidos de 

registro de patentes, dado unilateral mas bastante difundido para aferir a relação entre 

conhecimento científico/produção tecnológica). 387  

                                                           

387 Ciência avança no país, mas não gera riqueza – (...) Melhora da produção científica brasileira não se 
transforma em inovação produtiva ou em mais competitividade, in Folha de São Paulo, 12 de fevereiro de 
2006, p. B-1: “Por um lado, o Brasil se tornou ‘maior’ no mundo científico. Saíram daqui 1,8% dos artigos 
indexados em revistas científicas internacionais em 2005. Não é um número impressionante, mas a 
participação brasileira era de apenas 0,6% no início dos anos 90. Hoje, os trabalhos com origem no país 
representam aproximadamente 44,4% de toda a produção latino-americana. O cenário é parecido na 
formação de recursos humanos para as atividades de pesquisa. Em 2005, as universidades brasileiras 
formaram 10,6 mil doutores. Número 12% maior do que os 9.500 de 2004 e que tem crescido a taxas 
parecidas há alguns anos. (...) Na hora de tentar medir o quanto esses investimentos têm tornado a economia 
brasileira mais produtiva e, portanto, mais competitiva, o quadro muda. É difícil medir a eficácia ou o 
resultado prático dos gastos de um país em ciência e tecnologia. (...) a solicitação e registro de patentes é um 
bom indicador indireto de quanto o conhecimento gerado por governos e empresas está se transformando em 
inovações tecnológicas – ou seja, em novos produtos ou processos produtivos. Nesse caso, o desempenho 
brasileiro não é nada bom. No ano passado, mostra relatório da Wipo (...), apenas 283 patentes foram 
solicitadas por empresas, pessoas ou instituições do Brasil. (...) o número de patentes solicitadas por aqui é de 
pouco menos de um oitavo das 2.492 patentes solicitadas pela holandesa Philips, a empresa que mais 
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O aumento da produção científica não tem se traduzido em inovação tecnológica, 

como se vê a partir da comparação entre textos indexados/registro patentes por ano na série 

histórica de 2000-2005: 2000: 10.839/178; 2002: 12.773/201; 2005: 16.950/283. 388  

O padrão do Brasil caracteriza um sistema nacional de inovação periférico. 

Seguindo a periodização da literatura que tem tratado dessa especificidade brasileira, 

podem ser mencionados os seguintes momentos na formatação do sistema brasileiro de 

inovação: “A gestação insuficiente (1914-1929)”, “Industrialização e inovação restringidas 

(1930-1955)”; “Industrialização pesada e inovação induzida (1956-1973)”. 389  

A necessidade de endogeneização da capacidade inovadora nunca foi a marca do 

sistema: “O ‘padrão inovativo periférico típico’ foi então constituído por uma introdução, 

dentro do espaço econômico nacional, de produtos e processos pré-existentes nos países 

centrais. Como esta introdução não pôde ser feita de maneira direta, visto que muitos 

produtos não estivessem condicionados a características inerentes ao mercado nacional, 

                                                                                                                                                                
patenteou no mundo. Há 34 empresas que, individualmente, solicitaram mais patentes do que todo o Brasil. 
Mais: as patentes brasileiras representam 0,2% do total de patentes registradas no ano passado e, mostra o 
relatório da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), quase 40% delas são 
solicitadas por empresas ou instituições estrangeiras – associadas ou não com brasileiras – atuando no 
território nacional. No caso do Japão e da Coréia, por exemplo, essa proporção varia de 3% a 4%. As 
estatísticas sugerem o diagnóstico que tanto o governo quanto setor privado brasileiro, com ligeiras 
diferenças, fazem para o Brasil: falta fazer a ciência chegar dentro das empresas.”  

388 Adquirido do Banco de Imagens Folha de São Paulo, publicado em 12 de fevereiro de 2006. Cf. José 
Alexandre SCHEINKAMAN. Política industrial x incentivos à inovação, in Folha de São Paulo, 5 de junho 
de 2005, p. B-2: “(...) o número de patentes concedidas pelo escritório de patentes dos Estados Unidos. Em 
2003, inventores sul-coreanos receberam 3.944 patentes, um número superior às 3.869 concedidas a 
franceses. Taiwaneses registraram 5.298 invenções. Outros países que impressionam, principalmente se 
levarmos em consideração as suas pequenas populações são Israel (1.193) e Finlândia (865). A brasileiros 
foram concedidas apenas 130 patentes. O sucesso da Coréia do Sul, Taiwan, Israel ou Finlândia é o resultado 
de projetos nacionais (...).” 

389 Reinaldo KAMINSKAS. A economia da inovação periférica – formação do padrão inovativo brasileiro, 
p. 49, 55-60 e 61-7, Dissertação (Mestrado em Economia), Campinca, IE-Unicamp, 2005. 
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houve uma necessidade de adaptação de tais produtos, requerendo uma P&D mínima e 

inovações complementares.” 390  

A década de 90 foi marcada por uma forte abertura comercial cujo vetor era a 

crença de que os investimentos estrangeiros levariam ao crescimento econômico, sem 

preocupação com endogeneização da capacidade de inovação tecnológica, debate e política 

que foram, ainda que sem a necessária ênfase – como verdadeira “tarefa do tempo” – 

retomados após 2002 (sempre, claro, com o risco eminente de regressão). Nesse contexto 

existe a tentativa de forjar-se uma “iniciativa nacional de inovação”, nas palavras de 

Alessandro Teixeira e Mário Sérgio Salermo, operadores de políticas governamentais no 

setor: “As empresas brasileiras sofrem dois tipos fundamentais de pressão competitiva. 

Uma ‘por baixo’, pelos países fabricantes de produtos padronizados, que buscam liderança 

em custos. Outra ‘por cima’, pelas empresas que lançam produtos inovadores, abrem 

nichos e criam necessidades. As empresas que concorrem por preço se movem rumo à 

inovação – opção de algumas gigantes sul-coreanas e é o caminho de inúmeras empresas 

chinesas. Ao mesmo tempo, as empresas que concorrem por inovação buscam reduzir 

custos, como é o caso da terceirização de atividades fabris por empresas dos EUA e dos 

países líderes da União Européia. O Brasil não tem escolha a não ser o desafio da inserção 

‘por cima’. Recente pesquisa do Ipea mostra que as firmas industriais brasileiras que 

inovam e diferenciam produtos crescem e exportam mais, empregam trabalhadores com 

maior escolaridade, oferecendo maior estabilidade no emprego. Aponta, ainda, que o 

salário médio nas firmas industriais que inovam é 66% maior do que naquelas de produtos 

                                                           

390 Ibid, p. 105. Cf. p. 48: “Além disso, os ciclos de inovações na economia brasileira/periférica seriam 
apenas uma caricatura de seus equivalentes nos países centrais. Em primeiro lugar, os ciclos periféricos 
ocorrem geralmente com um atraso temporal e com uma amplitude menor, pois o consumo de mercadorias 
restringe-se a uma faixa da população, devido, principalmente, à concentração de renda, diminuindo seus 
efeitos de encadeamento e geração de empregos. Em segundo, o atraso tecnológico recoloca-se a cada 
momento, devido à perseguição de um ‘alvo móvel’, visto que o progresso tecnológico e a criação de 
inovações não cessam nos países centrais. Por último, a internalização do ciclo na periferia ocorre de maneira 
descontínua e, muitas vezes, desordenada, gerando defasagens tecnológicas entre os setores industriais. Tais 
defasagens tornam-se críticas nos momentos de ascensão dos novos ciclos, pois impossibilitam a adoção do 
novo fator-chave produtivo pelo paradigma anterior. Ou seja, as inovações produtivas advindas com os novos 
ciclos não conseguem estender seus efeitos de forma horizontal por todos os setores, devido à ausência de 
maturidade tecnológica destes em relação ao padrão dos países centrais; a modernização produtiva ocorre de 
forma individual e verticalizada por cada setor.”  
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padronizados. Ou seja, o aumento da capacidade de inovação das empresas é fundamental 

para melhorar nossa competitividade industrial e elevar os patamares salariais.” 391  

A “iniciativa nacional de inovação” apresenta, em contornos gerais, a seguinte 

malha institucional: “Lei de inovação” (10.973/2004, “dispõe sobre incentivos à inovação 

e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências”); 

criação da Agência Brasileira de Inovação Industrial (Lei 11.080/2004, “autoriza o Poder 

Executivo a instituir o Serviço Social Autônomo denominado Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial – ABDI, e dá outras providências”), a “Lei de incentivos à 

inovação” (Lei 11.487/2007, “altera a Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, para 

incluir novo incentivo à inovação tecnológica e modificar as regras relativas à amortização 

acelerada para investimentos vinculados a pesquisa e ao desenvolvimento”). 392 

Essa confecção institucional integra o conjunto de textos normativos que ajudam a 

enfrentar o desafio furtadiano. Compreender os comandos constitucionais gerais e os 

específicos sobre recursos genéticos é o objetivo do próximo tópico, no qual buscarei 

identificar se existem e quais são os textos que organizam a questão da endogeneização da 

tecnologia e da homogeneização social e quais os desenhos neles postulados, buscando 

avaliar se respondem minimamente ao objetivo de sedimentar-se à construção de um 

sistema nacional de inovação periférico com sentido distributivo.  

 

III.d. A regulação dos recursos genéticos no Brasil e o desafio furtadiano: o 

caminho (moderadamente) correto 

 

III.d.1. A recepção constitucional do direito econômico para a superação do 

subdesenvolvimento 

Fábio Konder Comparato, ao metabolizar, junto com outros, o estruturalismo 

econômico latino-americano dentro do pensamento jurídico brasileiro, abriu as portas, 

como vimos, para um direito econômico para a superação do subdesenvolvimento. Essa 

                                                           

391 Alessandro TEIXEIRA e Mário Sérgio SALERMO. Por uma iniciativa nacional de inovação, in Folha de 
São Paulo, p. B-2, 7 de setembro de 2005. 
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metabolização permitiu que emitisse um diagnóstico sobre a dupla necessidade de (i) 

endogeneização da tecnologia e (ii) realização da homogeneização social: “No plano 

interno, o processo de contínua criação e absorção de tecnologia somente pode assentar-se 

no desenvolvimento endógeno do saber científico, que não pode ser levado a cabo sem 

uma larga base de instrução, a ser propiciada pela educação popular. Esta, por sua vez, 

implica a alteração do atual sistema de concentração do poder e da riqueza numa minoria 

da população.” 393 

Esse programa de juridificação do desafio furtadiano “(...) supõe uma 

transformação radical, tanto no plano da organização interna dos países subdesenvolvidos 

quanto no da estrutura das relações internacionais (...)” 394, postulando a incapacidade 

congênita do regime tradicional de propriedade industrial para lidar com complexidade do 

subdesenvolvimento 395 e a necessidade de uma consciência subdesenvolvida que faça 

“grande política mundial”, nos moldes da política operária do século XIX, rediscutindo os 

termos essenciais da economia-mundo e as formas institucionais pelas quais esta repõe a 

desigual difusão do progresso técnico 396.  

                                                                                                                                                                

392 Para uma introdução à lei de inovação: Denis BARBOSA (org.). Direito da Inovação (Comentários à Lei 
10.973/2004, Lei Federal da Inovação). Cópia Pessoal Reservada, enviada por Carolina Rossini em 2006.  

393 Fábio Konder COMPARATO. A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: 
um caso típico de inadequação dos meios aos fins, in Direito empresarial, op. cit., p. 53: “É preciso, afinal, 
reconhecer e proclamar a evidência: em regime de livre concorrência entre unidades econômicas que 
obedecem à lei do lucro máximo, a desigualdade é sempre mais reforçada e acaba anulando a liberdade 
econômica, em nome da qual se erigiu o sistema. As relações empresariais, no mercado mundial, são relações 
de poder, com fins egoístas; e o poder econômico existe, hoje, sempre mais em função da acumulação 
tecnológica. Ora, na lógica do poder, ninguém se despoja de sua supremacia voluntariamente. Por outro lado, 
as nações subdesenvolvidas já não podem ser mantidas na ilusão de que, um dia, chegarão a igualar o nível 
de vida dos países opulentos. (...) Basta àquelas nações limitar seu projeto coletivo a uma erradicação da 
miséria generalizada e do desperdício luxuoso das camadas dominantes – o que já é tarefa ingente, 
envolvendo gerações. Para realizá-la, o domínio tecnológico na produção é obviamente necessário. Mas ele 
deve ser alcançado segundo objetivos próprios dos países pobres, e não de acordo com os interesses 
permanentemente hegemônicos nas nações industrialmente desenvolvidas.” 

394 Ibid. 

395 Ibid, p. 45: “(…) a exploração dos inventos industriais no âmbito de um direito promocional ou premial – 
e não como propriedade ou monopólio privados – parece, hoje, melhor atender às exigências e necessidades 
de um mundo fundamentalmente desequilibrado, em sua organização social e econômica.” 

396 Ibid, p. 53: “No plano internacional, o estabelecimento de relações menos desiguais passa pela necessária 
união das nações subdesenvolvidas em defesa de suas riquezas e de seus mercados, de forma a superar o 
isolamento submisso na carência econômica. A associação dos países subdesenvolvidos, por meio de acordos 
regionais ou setoriais de recíproca defesa econômica e coordenação de atividades, perante as nações 
poderosas e as empresas nacionais, é hoje tão indispensável para a reconstrução do direito internacional 
quanto foi, no passado, a sindicalização operária, para o surgimento de um verdadeiro direito do trabalho.” 
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Esse direito econômico para a superação do subdesenvolvimento foi plenamente 

albergado pela Constituição de 1988 (que, por ter acertado tanto, aliás, transformou-se em 

alvo preferencial dos intelectuais orgânicos da dependência). Seus artigos 218 e 219 

obrigam a endogeneização da tecnologia e a homogeneização social, compondo o quadro 

de internalização dos centros decisórios que deve orientar toda regulação sobre os recursos 

genéticos (relembrando que tais artigos devem ser lidos em articulação com o artigo 3º, II, 

e os demais artigos citados no tópico sobre o “ainda indispensável direito econômico”, do 

Capítulo I da presente tese).  

O artigo 218 especifica a forma da endogeneização tecnológica, determinando que 

“o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 

capacitação tecnológicas”, priorizando “a pesquisa científica básica” e direcionando os 

esforços tecnológicos para “a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento 

do sistema produtivo nacional e regional.” Além da perspectiva da endogeneização, o art. 

contém comando vinculado à pauta da homogeneização social, ao determinar que “a lei 

apoiará e estimulará as empresas (...) que pratiquem sistemas de remuneração que 

assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 

resultantes da produtividade de seu trabalho.” 397 

Na interpretação de Eros Grau sobre o artigo 218, “o que inspira a consagração, no 

texto constitucional, da regra de que ora cogito é a verificação de que, hoje, o fator 

determinante do crescimento econômico, parcela do desenvolvimento nacional, já não é 

mais tão-somente a acumulação de capital, mas, também, a acumulação de saber e 

tecnologia. Esta, em verdade, a razão do declínio da importância relativa das patentes de 

invenção, ao qual corresponde a elevação da relevância dos contratos de know how: a 

necessidade de reservar conhecimentos técnicos acumulados impõe a manutenção em 

segredo – em ‘caixas pretas’ – dos novos inventos. Por isso mesmo se impõe a revisão da 

                                                           

397 “Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 
tecnológicas. § 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o 
bem público e o progresso das ciências. § 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a 
solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. § 3º - 
O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá 
aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. § 4º - A lei apoiará e estimulará as 
empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de 
seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada 
do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. § 5º - É 
facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas 
de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.” 
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noção mesma de ‘transferência de tecnologia’. Essa transferência em regra não se 

manifesta, no mercado internacional, senão como mero aluguel de tecnologia. É que a 

tecnologia é um elemento antropológico, razão pela qual só pode haver absorção dela 

quando houver capacidade nacional de saber científico. A tarefa de viabilizar o 

rompimento do processo de dependência tecnológica no qual estão embrenhadas as 

sociedades subdesenvolvidas é missão do Estado, ainda que a evolução tecnológica haja de 

ser empreendida pela empresa – não mais pelo indivíduo. (...) É necessário enfatizar que a 

situação de cada sociedade diante do desafio tecnológico – situação de autonomia ou 

dependência – é que há de determinar o seu papel, de sujeito ou objeto, no mercado 

internacional.” 398  

O art. 219 instrumentaliza a homogeneização social a partir da endogeneização 

tecnológica, ao definir que “o mercado interno (...) será incentivado de modo a viabilizar 

(...) a autonomia tecnológica do País.” 399 Incentivar o mercado é distribuir renda e realizar 

políticas de bem-estar, liberando os efeitos de aumento de demanda que Furtado afirma 

terem ocorrido na virtuosa industrialização central, como mencionado anteriormente. Esse 

processo estabelece a internalização de centros decisórios, e, nessa chave, Eros Grau pôde 

afirmar que “a integração do mercado interno ao patrimônio nacional se dá na medida em 

que a Constituição o toma como expressão da soberania econômica nacional.”400    

A busca para “a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do 

sistema produtivo nacional e regional” deve levar em consideração, com redobrada atenção 

política, o fato de sermos o país mais megabiodiverso do mundo, como demonstrado no 

Capítulo II. Desta maneira, a interpretação dos artigos 218 e 219 se completa com o art. 

225 401, que determina caber ao Estado e à coletividade “preservar a diversidade e a 

                                                           

398 Eros GRAU. A ordem econômica, op. cit., p. 209-10. Para uma interpretação do art. 218 preocupada em 
vincar os espaços aos particulares (mas também afirmando a necessidade de as pesquisas financiadas pelo 
Estado guardarem plena pertinência com nossos problemas concretos), André Ramos TAVARES. Ciência e 
tecnologia na Constituição, in Revista de Informação Legislativa, n. 175, Separata, 2007, p. 7-20. 

399 “Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 
desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, 
nos termos de lei federal.”  

400 Eros GRAU. A ordem econômica, op. cit., p. 250. 
401 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
poder público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
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integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético”. 402 

Estamos diante de comando constitucionais que determinam um programa de 

internalização da tecnologia com sentido distributivo, incrustada em nossa condição 

megabiodiversa. Esse é o sentido a que deve ser submetida a regulação específica sobre os 

recursos genéticos. Deve-se organizar um sistema nacional de inovação periférico com 

sentido distributivo que tome a megabiodiversidade como problema e solução. 403  

 

                                                                                                                                                                
espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III - definir, em todas as 
unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra 
ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI 
- promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 
crueldade.” 

402 Eros GRAU. A ordem econômica, op. cit., p. 227-8: “Por esta trilha segue a chamada ética ecológica e é 
experimentada a perspectiva holística da análise ecológica, que, não obstante, permanece a reclamar 
tratamento crítico científico da utilização do fator recursos naturais. Saliente-se que o § 1º, III, do art. 225 
atribui ao Estado, a fim de que se assegure a efetividade do direito ao meio ambiente, os deveres de 
‘preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 
pesquisa e manipulação do material genético’. Variedade e fertilidade genética crescem dos Pólos para o 
Equador, onde a diversidade se multiplica e as transformações se apuram com maior intensidade. Admitida a 
metáfora, a preservação do patrimônio genético – sua diversidade e integridade – diante do neodilúvio das 
queimadas e outras formas de destruição ecológica, bem assim da exploração econômica predatória, é uma 
tarefa de Noé. Cuida-se de preservar patrimônio genético animal e vegetal, este fonte inesgotável de 
fármacos e nutrientes, cuja comercialização dá conta da sua extrema relevância, da qual ainda não nos 
apercebemos.” 

403 Vincular a endogeneização da tecnologia às condições ecológicas concretas do Brasil é passo óbvio 
inclusive porque, para uma série de tecnologias essenciais à realização dos direitos sociais e à 
homogeneização social, tecnologias de outras partes do mundo são inúteis ou de custosa adaptação, como se 
percebe por Jeffrey SACHS. O divisor global da inovação, in Marcelo Dias VARELLA (org.). Propriedade 
intelectual e desenvolvimento, op. cit., p. 27-8. “(...) uma parte considerável da tecnologia moderna, em 
várias áreas diferentes, relaciona-se de maneira muito específica com a ecologia particular. Isso significa que 
as tecnologias adequadas a um determinado cenário ecológico, digamos as zonas temperadas dos EUA, 
podem ter pouca relevância direta em outra estrutura ecológica, digamos uma floresta tropical. A difusão de 
tecnologia de países avançados para os atrasados, tão importante no processo de nivelamento, funciona 
melhor quando o retardatário partilha a mesma zona ecológica do líder (por exemplo, o Japão em relação à 
Coréia e à costa da China) e piora quando o retardatário está geograficamente isolado e numa zona ecológica 
distinta (por exemplo, as terras baixas tropicais da África subsaariana ou regiões tropicais montanhosas nos 
países andinos. (...) particularmente verdadeiro na agricultura e na saúde, mas também na construção e 
materiais de construção, fontes e usos de energia, modelos de infra-estrutura e outras áreas. Há uma enorme 
especificidade ecológica para as necessidades tecnológicas, o que retarda a difusão de tecnologias por meio 
de um divisor ecológico.” 
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III.d.2. Recursos genéticos e endogeneização da tecnologia: CDB, MP 2.186/01 e o 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN 

As regras encartadas na Convenção sobre a Diversidade Biológica preocupam-se 

com a endogeneização tecnológica, a partir do paradigma da “transferência de tecnologia”, 

que deve ocorrer entre os países com biotecnologia/pobres em biodiversidade/centrais e os 

países megabiodiversos/pobres em biotecnologia/periféricos. 404 Aqui, há uma arena 

internacional montada para uma longa guerra de posições gramsciana, tal qual a proposta 

acima por Comparato (ainda que os instrumentos de direito internacional guardem grande 

lentidão em relação à urgência dos problemas ambientais, nomeadamente quando os 

Estados Unidos exercem seus bloqueios – que podem culminar com fantasmagorias como 

a ideologia do “ceticismo sobre o aquecimento global”, por exemplo). 

A Convenção define o que entende por tecnologia no seu artigo 2, sobre “utilização 

dos termos”: “‘Biotecnologia’ significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas 

biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou 

processos para utilização específica. (...) – ‘Tecnologia’ inclui biotecnologia.” Em seu 

preâmbulo inicia-se a exposição do tratamento dado pela Convenção à tecnologia, 

articulando-a à necessidade de confronto à desigualdade entre os países e da conservação e 

uso sustentado da biodiversidade: “(...) reconhecendo, ademais, que medidas especiais são 

necessárias para atender as necessidades dos países em desenvolvimento, inclusive o 

aporte de recursos financeiros novos e adicionais e o acesso adequado às tecnologias 

pertinentes, (...) reconhecendo que o desenvolvimento econômico e social e a erradicação 

da pobreza são as prioridades primordiais e absolutas dos países em desenvolvimento, (...) 

conscientes de que a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica é de 

importância absoluta para atender as necessidades de alimentação, de saúde e de outra 

natureza da crescente população mundial, para o que são essenciais o acesso e a repartição 

de recursos genéticos e tecnologia (...).” O discurso da transferência de tecnologia aparece 

articulado aos próprios objetivos da Convenção (conservação da diversidade biológica, 

utilização sustentável de seus componentes e repartição justa e eqüitativa dos benefícios 

                                                           

404 Trata-se de uma esquematização e generalização, claro, mas a dicotomia construída dessa maneira dá a 
noção dos atores do campo. Cf. Lucia Fernanda Inácio BELFORT. A proteção dos conhecimentos 
tradicionais dos povos indígenas, em face da Convenção sobre Diversidade Biológica, op. cit., p. 47: “A 
convenção emerge como palco de disputas no contexto internacional, no qual os países megabiodiversos, em 
geral países em desenvolvimento, travam debates e embates com os países desenvolvidos, detentores de 
biotecnologias e de parte considerável das patentes derivadas de produtos e processos tecnológicos.” 
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derivados da utilização dos recursos genéticos), elencados no art. 1. Em caso de benefícios 

auferidos a partir de recursos genéticos, deverá ocorrer repartição, que pode se dar 

“mediante, inclusive (...) a transferência adequada de tecnologias pertinentes”.   

É no artigo 16, contudo, vertido especificamente ao “acesso à tecnologia e 

transferência de tecnologia”, que está o tratamento mais detalhado, definindo-se o 

compromisso de acesso à biotecnolologia 405, regimes preferenciais aos “países em 

desenvolvimento” 406, recomendação de legislação e regulação nacionais vertidas ao acesso 

à tecnologia 407, recomendação para que as legislações e regulações nacionais dos países 

detentores de biotecnologia contenham dispositivos direcionando seus atores privados a 

transferirem tecnologia 408. 

Além desse artigo, que estrutura o vértice principiológico da Convenção, 

determinando que são os países centrais a transferirem tecnologia, existem outros artigos 

que o amparam, como o 17 (“intercâmbio de informações, que levem conta as 

necessidades especiais dos países em desenvolvimento”, que inclua “repatriação de 

                                                           

405 “Artigo 16 – Acesso à Tecnologia e Transferência de Tecnologia - 1. Cada Parte Contratante, 
reconhecendo que a tecnologia inclui biotecnologia, e que tanto o acesso à tecnologia quanto sua 
transferência entre Partes Contratantes são elementos essenciais para a realização dos objetivos desta 
Convenção, compromete-se, sujeito ao disposto neste Artigo, a permitir e/ou facilitar a outras Partes 
Contratantes acesso a tecnologias que sejam pertinentes à conservação e utilização sustentável da diversidade 
biológica ou que utilizem recursos genéticos e não causem dano sensível ao meio ambiente, assim como a 
transferência dessas tecnologias.” 

406 “2. O acesso a tecnologia e sua transferência a países em desenvolvimento, a que se refere o parágrafo 1 
acima, devem ser permitidos e/ou facilitados em condições justas e as mais favoráveis, inclusive em 
condições concessionais e preferenciais quando de comum acordo, e, caso necessário, em conformidade com 
mecanismo financeiro estabelecido nos Artigos 20 e 21. No caso de tecnologia sujeita a patentes e outros 
direitos de propriedade intelectual, o acesso à tecnologia e sua transferência devem ser permitidos em 
condições que reconheçam e sejam compatíveis coma adequada e efetiva proteção dos direitos de 
propriedade intelectual. A aplicação deste parágrafo deve ser compatível com os parágrafos 3, 4 e 5 abaixo.”  

407 “3. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o 
caso, para que as Partes Contratantes, em particular as que são países em desenvolvimento, que provêem 
recursos genéticos, tenham garantido o acesso à tecnologia que utilize esses recursos e sua transferência, de 
comum acordo, incluindo tecnologia protegida por patentes e outros direitos de propriedade intelectual, 
quando necessário, mediante as disposições dos Artigos 20 e 21, de acordo com o direito internacional e 
conforme os parágrafos 4 e 5 abaixo.”   

408 “4. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o 
caso, para que o setor privado permita o acesso à tecnologia a que se refere o parágrafo I acima, seu 
desenvolvimento conjunto e sua transferência em beneficio das instituições governamentais e do setor 
privado de países em desenvolvimento, e a esse respeito deve observar as obrigações constantes dos 
parágrafos 1, 2 e 3 acima. 5. As Partes Contratantes, reconhecendo que patentes e outros direitos de 
propriedade intelectual podem influir na implementação desta 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 desta Convenção.”   
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informações” – ainda mais levando-se em conta o histórico de pilhagem a que os países 

centrais submeteram a periferia), 18 (“cooperação técnica e científica” em que deve haver 

“especial atenção ao desenvolvimento e fortalecimento dos meios nacionais mediante a 

capacitação de recursos humanos e fortalecimento institucional”), 19 (“gestão da 

biotecnologia e distribuição de seus benefícios”), 20 (“recursos financeiros”, em que os 

países desenvolvidos assumem maiores responsabilidades de financiamento, 

condicionando-se a tal o cumprimento dos demais compromissos da Convenção pelos 

países “em desenvolvimento” 409) e 25 (estabelecimento de um “órgão subsidiário de 

assessoramento científico, técnico e tecnológico”, que tem como uma de suas 

responsabilidades “identificar tecnologias e conhecimentos técnicos inovadores, eficientes 

e avançados relacionados à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica 

e prestar assessoramento sobre as formas e meios de promover o desenvolvimento e /ou a 

transferência dessas tecnologias”.). 

Tais textos normativos, como se vê, apresentam um sentido bastante claro, 

afirmando a necessidade de endogeneização da tecnologia referente aos recursos genéticos. 

A eficácia sociológica de tais textos é uma questão que só será apreendida com uma detida 

pesquisa sobre o funcionamento da CDB, o que não é objeto da presente tese. Por ora, 

posso afirmar que existe um início de percepção de que o paradigma da transferência de 

tecnologia (que costuma ser contestado quanto à eficácia empírica, mas que não pode de 

maneira nenhuma ser desconstruído do ponto de vista político, ainda mais quando existe a 

sempre latente possibilidade de os países centrais se desresponsabilizarem plenamente) não 

vem sendo objeto de concretização. As palavras de dois negociadores brasileiros na 

Convenção são bastante expressivas: “(...) os países desenvolvidos, tradicionais provedores 

de fundos e geradores das tecnologias avançadas necessitadas pelos países em 

desenvolvimento, têm diminuído a alocação de recursos para a assistência oficial para o 

desenvolvimento (ODA), e têm pouco interesse em estimular a transferência ou 

                                                           
409 “20 – (...) 4. O grau de efetivo cumprimento dos compromissos assumidos sob esta Convenção das Partes 
países em desenvolvimento dependerá do cumprimento efetivo dos compromissos assumidos sob esta 
Convenção pelas Partes países desenvolvidos, no que se refere a recursos financeiros e transferência de 
tecnologia, e levará plenamente em conta o fato de que o desenvolvimento econômico e social e a 
erradicação da pobreza são as prioridades primordiais e absolutas das Partes países em desenvolvimento.” 
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desenvolvimento de tecnologias que possam redundar em redução da fatia de mercado que 

detêm para os produtos de base florestal gerados por sua indústria.” 410 

De qualquer maneira, para os fins do presente trabalho, podemos afirmar que a 

Convenção sobre a Diversidade Biológica aporta à regulação brasileira sobre os recursos 

genéticos textos que priorizam a endogeneização da tecnologia, capilarizando os comandos 

constitucionais. 

O outro diploma normativo que deve ser examinado é a Medida Provisória 

2.186/2001, cuja origem foi analisada ao término do Capítulo II. Essa MP “dispõe sobre o 

acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 

associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia 

para sua conservação e utilização”. 

Neste diploma, avalio que a endogeneização da tecnologia está postulada a partir, 

fundamentalmente, de dois arranjos: um desenho de transferência de tecnologias e o 

regime de acesso privilegiado para instituições nacionais.  

Em seu art. 1º, I, a MP define que o acesso 411 a componente do patrimônio 

genético 412 poderá se dar para três fins: pesquisa científica 413, desenvolvimento 

tecnológico 414 ou bioprospecção 415. 

                                                           

410 Adriana Sader TESCARI e Everton Vieira VARGAS. A Biodiversidade como recurso estratégico: uma 
reflexão do ângulo da Política Externa, op. cit., p. 16-7. 
411 A definição de acesso encontra no artigo Art. 7 º, IV: “(...) acesso ao patrimônio genético: obtenção de 
amostra de componente do patrimônio genético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico 
ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza.” 

412 “Art. 7 º. – (...) I - patrimônio genético: 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 (...).” A definição, como se percebe (“informação de origem genética”), incorpora a lógica descrita 
no Capítulo II, de tomar as espécies pelas informações que podem fornecer, possibilitando a atribuição de 
valor. 

413  A Orientação Técnica CGEN n º. 5 traz definição específica para “pesquisa científica para a finalidade de 
melhoramento genético vegetal”: “estudos sobre a diversidade genética, com finalidade mediata de 
melhoramento genético vegetal.” 

414 A Orientação Técnica CGEN nº. 4 “esclarece o significado da expressão ‘desenvolvimento tecnológico’”: 
“(...) o trabalho sistemático, decorrente do conhecimento existente, que visa à produção de inovações 
específicas, à elaboração ou à modificação de produtos ou processos existentes, com aplicação econômica.” 
A Orientação Técnica CGEN nº. 5 “esclarece os conceitos de (...) desenvolvimento tecnológico para 
finalidade de melhoramento técnico vegetal (...): melhoramento genético vegetal com seleção para a obtenção 
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O art. 7º, VI, explicita o que o diploma quer dizer por acesso à tecnologia e 

transferência de tecnologia: “ação que tenha 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 componente do patrimônio genético ou do 

conhecimento tradicional associado.” 

Os artigos 11 e 12 estabelecem, em conjunto, que serão as instituições nacionais, 

autorizadas pelo CGEN, a realizarem a gestão da maior megabiodiversidade do mundo. O 

artigo 11 desenha o conjunto de instituições que acessarão e realizarão o depósito do 

patrimônio genético brasileiro. 416 O art. 11, IV, 2, e o art. 12 estabelecem regras sobre 

atuação de pessoa jurídica estrangeira. 417 

A definição do artigo 7º, VI, e os artigos 11 e 12, enquadram o Capítulo VI (“Do 

acesso à tecnologia e transferência de tecnologia”), cujo art. 21 aponta a preocupação do 

sistema em organizar o intercâmbio de patrimônio genético por tecnologia 418 e o art. 22 a 

                                                                                                                                                                
de nova cultivar com perspectiva de uso comercial, a partir da multiplicação de sementes, genéticas e/ou 
básicas, conforme definições na legislação específica.” 
415 O art. 7º, VII, da MP 2.186/01 traz a definição: “bioprospecção: atividade exploratória que visa identificar 
componente do patrimônio genético e informação sobre conhecimento tradicional associado, com potencial 
de uso comercial.” 

416 “Art. 11.  Compete ao Conselho de Gestão: (...) II- estabelecer (...) b) critérios para as autorizações de 
acesso e de remessa; (...) IV - deliberar sobre: a) autorização de acesso e de remessa de amostra de 
componente do patrimônio genético, mediante anuência prévia de seu titular; (...) c) autorização especial de 
acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio genético à instituição nacional, pública ou 
privada, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, e à universidade 
nacional, pública ou privada, com prazo de duração de até dois anos, renovável por iguais períodos, nos 
termos do regulamento; (...) e) credenciamento de instituição pública nacional de pesquisa e desenvolvimento 
ou de instituição pública federal de gestão para autorizar outra instituição nacional, pública ou privada, que 
exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins: 1. a acessar amostra de 
componente do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado; 2. a remeter amostra de 
componente do patrimônio genético para instituição nacional, pública ou privada, ou para instituição sediada 
no exterior; f) credenciamento de instituição pública nacional para ser fiel depositária de amostra de 
componente do patrimônio genético (...).” 

417 “Art. 12.  A atividade de coleta de componente do patrimônio genético e de acesso a conhecimento 
tradicional associado, que contribua para o avanço do conhecimento e que não esteja associada à 
bioprospecção, quando envolver a participação de pessoa jurídica estrangeira, será autorizada pelo órgão 
responsável pela política nacional de pesquisa científica e tecnológica, observadas as determinações desta 
Medida Provisória e a legislação vigente. Parágrafo único.  A autorização prevista no caput deste artigo 
observará as normas técnicas definidas pelo Conselho de Gestão, o qual exercerá supervisão dessas 
atividades.” 

418 “Art. 21.  A instituição que receber amostra de componente do patrimônio genético ou conhecimento 
tradicional associado facilitará o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para a conservação e 
utilização desse patrimônio ou desse conhecimento à instituição nacional responsável pelo acesso e remessa 
da amostra e da informação sobre o conhecimento, ou instituição por ela indicada.”  
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relação entre instituições nacionais e estrangeiras, estabelecendo os tipos de atividades 

possíveis 419.  

O art. 23 estabelece que “a empresa que, no processo de garantir o acesso à 

tecnologia e transferência de tecnologia à instituição nacional, pública ou privada, 

responsável pelo acesso e remessa de amostra de componente do patrimônio genético e 

pelo acesso à informação sobre conhecimento tradicional associado, investir em atividade 

de pesquisa e desenvolvimento no País, fará jus a incentivo fiscal para a capacitação 

tecnológica da indústria e da agropecuária, e a outros instrumentos de estímulo, na forma 

da legislação pertinente”, abrindo espaço para política de incentivos. 

Esse desenho, que parece fazer sua opção pela exclusão do acesso direto ao 

patrimônio genético brasileiro às pessoas estrangeiras de modo um pouco envergonhado – 

quando poderia fazê-lo de modo explícito, sem afrontar uma só linha da Convenção sobre 

a Diversidade Biológica –, tem gerado alguma perplexidade para os operadores da 

regulação administrativa sobre os recursos genéticos. As discussões no âmbito do CGEN 

revelam a capilaridade mais concreta da operação desse conjunto de textos normativos, 

merecendo ser visitadas.  

Veja-se a ata da 36ª. Reunião Ordinária do CGEN, realizada em 21.10.2005: “(...) a 

reunião foi retomada a partir do item 9.3, referente a projeto do ISA em terras indígenas do 

Alto do Rio Negro. O relator indicado, Clóvis Andrade, informou que não poderia estar 

presente à reunião, devolvendo o processo, o qual foi então relatado pela Secretaria 

Executiva. O Conselheiro do MCT, Sr. Paulo Carvalho, chamou a atenção para o nome da 

pesquisadora Ludivine Eloy, estrangeira, constando como coordenadora da pesquisa nas 

anuências prévias apresentadas. O Conselheiro questionou se a situação da pesquisadora 

havia sido analisada pela Secretaria-Executiva. Segundo a Coordenação Técnica, a 

situação da pesquisadora não foi alvo de questionamento por parte da Secretaria-Executiva 

ou dos pareceristas, posto que consta do processo informação de que ela é funcionária do 

ISA. Segundo o Conselheiro Roberto Lorena, o currículo da pesquisadora na CAPES, 

atualizado em julho último, informa que a mesma está vinculada também a um instituto de 

                                                           
419 “Dentre outras”, “I - pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico; II - formação e capacitação de 
recursos humanos; III - intercâmbio de informações; IV - intercâmbio entre instituição nacional de pesquisa e 
instituição de pesquisa sediada no exterior; V - consolidação de infra-estrutura de pesquisa científica e de 
desenvolvimento tecnológico; VI - exploração econômica, em parceria, de processo e produto derivado do 
uso de componente do patrimônio genético; e VII - estabelecimento de empreendimento conjunto de base 
tecnológica.” 
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pesquisa estrangeiro – IRD – ao qual dedica 40 horas semanais. O Sr. Eduardo Vélez 

lembrou que a MP 2.186-16 somente autoriza instituições nacionais; caso uma dessas 

instituições apresente pesquisadores de nacionalidade estrangeira, a MP não dispõe sobre 

estes casos. O Sr. Presidente observou o desconforto do Plenário quanto às dúvidas 

suscitadas e a falta de informações precisas sobre esta questão e sugeriu que fossem 

solicitados esclarecimentos à requerente relativos à relação entre a pesquisadora e o 

projeto, e sobre a instituição a que ela é vinculada e o projeto, e se ela representa a 

instituição ou a si mesma, e que o processo volte à pauta na próxima reunião.” 420    

Analisando o sentido desses textos normativos contidos na MP 2.186/01, as regras 

administrativas emanadas pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e suas 

discussões internas, avalio que existe um desenho para transferência de tecnologias e para 

um regime de acesso privilegiado para instituições nacionais.  

Tais textos, submetidos principalmente aos artigos 218, 219 e 225 da Constituição 

Federal e ao regime de transferência de tecnologia inscrito da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica, levam-me à conclusão de que a regulação sobre os recursos 

                                                           

420 Ata da Trigésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, recolhida em 
2005 no sítio www.cgen.gov.br. Posteriormente, o site e seu endereço foram remodelados. Na atual 
configuração do site de janeiro de 2008 não é mais possível localizar as atas. Essa polêmica continua, na 
mesma reunião, envolvendo o envio, pela Embrapa, de feijões para os Estados Unidos, Universidade de 
Davis: “(...) foi encaminhado o item 9.1, referente à solicitação de autorização de acesso a CTA 
[conhecimento tradicional associado a recurso genético] pela Embrapa Arroz e Feijão. O relato foi realizado 
pela Conselheira Angélica Pontes, que recomendou a aprovação do processo. A representante do FBOMS, 
Sra. Nurit Bensusan, questionou a realização do projeto em laboratório da Universidade de Davis, sendo o 
chefe de pesquisa deste laboratório (sic), e com previsão de que as amostras fiquem lá. Apontou também que 
não há convênio legal entre a Embrapa e a Universidade de Davis. A técnica responsável, Sra. Fernanda 
Silva, informou que a previsão é de que toda a amostra seja consumida na pesquisa, ou que sejam enviadas as 
sobras de volta à Embrapa. O Sr. Fernando Mathias questionou qual a responsabilidade da Universidade de 
Davis em relação às informações advindas do estudo do material e sobre a atuação de uma instituição 
estrangeira no projeto. O Sr. Joaquim Machado, representante do CEBEDS, alertou para o fato de o 
pesquisador norte-americano que orientará o estudo, Sr. Paul Gepts, ser o maior especialista em manipulação 
de genes de feijoeiros, o que demandaria certa preocupação com o conhecimento ao qual ele terá acesso. A 
Conselheira Maria Hercília sugeriu que a Embrapa apresente ao CGEN quais condições em que será dada a 
informação gerada a partir da pesquisa. O Conselheiro Roberto Lorena reforçou que a questão do material 
enviado está resolvida (consumo completo ou repatriação das sobras), e argumentou que o tipo de informação 
gerada pela pesquisa – qual seja, as análises de cunho genético – não permite uma utilização comercial 
posterior. O Sr. Joaquim Machado discordou do Conselheiro, mantendo a preocupação com a informação em 
poder do pesquisador norte-americano e do possível uso comercial da mesma. O Sr. Fernando Mathias 
reforçou que a exigência de um convênio entre o ISA e o INPA no processo apreciado anteriormente gerava a 
exigência do mesmo procedimento no processo em tela e entendeu haver falta de isonomia no tratamento 
deste caso. O Sr. Paulo Kageyama demonstrou preocupação em relação ao processo e à participação do 
pesquisador norte-americano, um dos maiores especialistas em feijão da atualidade, alegando também que a 
análise proposta é simples e poderia ser realizada em qualquer laboratório do Brasil e, em função disto, pediu 
vistas do processo.” A ata da 39ª. Reunião Ordinária do CGEN também traz registro semelhante sobre a falta 
de consenso em relação ao desenho da participação estrangeira. 



 188 

genéticos incorporou de maneira satisfatória o desafio furtadiano no que tange à 

endogeneização da tecnologia. 

Entretanto, tal não ocorre com a segunda faceta do desafio furtadiano, a 

homogeneização social. 

Antes de adentrar na análise sobre os textos normativos que contenham pautas que 

instrumentalizem a homogeneização social, todavia, vale a pena mencionar alguns dados 

sobre o funcionamento do CGEN, que esclarecem os próprios limites da presente tese. O 

fato de o regime portar regras cuja racionalidade aponta para a endogeneização da 

tecnologia, com um regime de transferência e o incentivo para que instituições brasileiras 

controlem o conhecimento da megabiodiversidade brasileira, não significa que o desafio 

furtadiano esteja sendo cumprido. Esse é apenas um ângulo do problema. Existem 

inúmeros outros, que vão desde o financiamento adequado, à capacidade do pessoal de 

pesquisa ou à capacidade do corpo gestor etc.  

Sobre este último aspecto, por exemplo, podem ser observados dados a respeito do 

funcionamento do CGEN, que mostram provavelmente um funcionamento lento entre 

autuações e deliberações de autorizações de acesso para bioprospecção e/ou 

desenvolvimento tecnológico, em série histórica de 2002-2006 421:  
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Os dados melhoram quando se trata de analisar o credenciamento das instituições 

fiéis depositárias, onde ocorre claramente mais paridade entre solicitações e deliberações:  

 

 

 

A tabela abaixo realiza detalhamento em relação aos fins dos procedimentos 

administrados pelo CGEN, informando que a série histórica de 2003-2006 apresenta um 

total de 30 autorizações para pesquisa científica, 8 autorizações para bioprospecção e/ou 

desenvolvimento tecnológico e 3 para constituição de coleção ex situ com potencial 

econômico. 422 

 

                                                                                                                                                                

421 Fonte: Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, disponível em 
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=85&idConteudo=4743, acessado em 
janeiro de 2008. Os gráficos abaixo possuem a mesma fonte.  

422 Relatório de Atividade do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético de 2006, disponível em 
http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/relatorio2006.pdf, acessado em julho de 2007.   
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Os indicadores gerais apontam que a média de reuniões do Conselho, após 

estabilizar durante os anos 2003, 2004 e 2005, sofreu um leve declínio em 2006. As 

Câmaras Temáticas, por sua vez, sofreram um vigoroso declínio, indo, em queda livre, de 

42 reuniões em 2003 para 17 em 2006. A emanação de resoluções apresentou uma queda 

em 2006, em relação aos anos de 2003 e 2004, muito embora uma melhora em relação ao 

ano de 2005. As deliberações, após terem apresentado constante ascensão, apresentaram 

uma grande queda no ano de 2006. 
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Talvez esses dados apontem que o Conselho cumpriu uma fase de “acumulação 

primitiva”, na qual precisava realizar tarefas mínimas, que agora já estão satisfeitas, daí a 

queda nos produtos concretos apresentados. Por outro lado, pode ser que o Conselho esteja 

entrando em uma fase de esvaziamento precoce. Neste caso, as causas podem ir da falta de 

apoio político às pautas ambientalistas dentro do governo à sua estrutura institucional, ou 

ainda à complexidade do tema. De qualquer maneira, soam muito díspares os números 

sobre a megabiodiversidade brasileira, apresentados no Capítulo II, e os números da 

regulação do CGEN. 

Essas questões, que remetem ao funcionamento do CGEN e à empiria da regulação 

administrativa, de todo modo, não integram o objeto da presente tese, muito embora, como 

mencionado, sejam elementos essenciais para a completude do quadro sobre o desafio 

furtadiano, que merecem ser aprofundados e detalhados.  

 

III.d.2. Recursos genéticos e homogeneização social: CDB, MP 2.186/01 e estratégias 

contratuais 

A pauta furtadiana de homogeneização social é bastante ampla, e pode ser tomada 

por vários ângulos na regulação sobre os recursos genéticos, inclusive como os próprios 

efeitos da endogeneização da tecnologia, como geração de empregos, aumento de verbas 

para pesquisadores etc. No entanto, optei por analisar uma particularização específica: a 

figura da repartição de benefícios com os detentores dos recursos genéticos e dos 

conhecimentos tradicionais a eles associados. 423  

                                                           

423 Conforme já relatado, Furtado faz postulações concretas para a homgeneização social em Celso 
FURTADO. Em busca de novo modelo – reflexões sobre a crise contemporânea, op. cit., p. 11-26. A escolha 
da repartição de benefícios como particularização da homogeneização social é bastante problemática. Se de 
um lado é claro que os sujeitos dessa repartição são os povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, 
que representam os desprovidos de recursos materiais que a hipótese geral de homogeneização planeja 
empoderar para a superação do subdesenvolvimento, existe uma questão cultural e antropológica bastante 
séria, pois muitos desses agrupamentos, ao serem expostos à monetização de seu conhecimento, poderão 
perder as características que mais os definem e diferenciam. Esse é um ponto crítico, sem dúvida. Entretanto, 
de qualquer maneira, se tais atores forem realizar os atos jurídicos submetidos a essa regulação, não resta 
dúvida de que, do ponto de vista da superação do subdesenvolvimento, deverão ser beneficiados por uma 
perspectiva de democracia econômica, como a encarnada no desafio furtadiano. Mas resta a candente questão 
para tais atores, sobre ser este mesmo o melhor caminho antropológico, sociológico, político e econômico. 
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A CDB, em seu artigo 15 (“Acesso a Recursos Genéticos”) 424 e 8 (“Conservação in 

situ”) 425 traz enunciações com a lógica da repartição dos benefícios advindos da utilização 

dos recursos genéticos. Basicamente está-se diante de textos normativos que encartam, 

dentro da exploração tecnológica e econômica, o compartilhamento dos resultados 

alcançados com aqueles que (ainda que não integrando a operação com nenhum título 

jurídico salvo o de provedores dos recursos genéticos ou detentores de conhecimentos 

tradicionais que tornaram possível a sapiência sobre a informação a ser utilizada) devem 

receber algo, pois sem eles simplesmente a operação não existiria, quer porque a 

biodiversidade seja encarada como resultado de uma interação histórica na qual o homem 

constitui o ambiente, quer, de maneira mais direta, porque o conhecimento acumulado em 

gerações permite identificar possibilidades que a pesquisa contemporânea levaria muito 

mais tempo para enxergar. 

No âmbito da CDB, “o regime internacional sobre acesso e repartição de benefícios 

tem como origem decisão adotada pelos Estados durante a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Joanesburgo, 2002), que marcou os dez anos da 

Conferência do Rio. O parágrafo 44 (o) do Plano de Implementação da Cúpula conferiu 

mandato à CDB para negociar ‘um regime internacional para promover e salvaguardar a 

repartição justa e eqüitativa de benefícios resultantes da utilização dos recursos genéticos’. 

(...) Os países em desenvolvimento consideram que o futuro regime deve contribuir para a 

promoção da pesquisa, da capacitação e dos esforços de redução da pobreza. O Brasil tem 

sublinhado a necessidade de que o regime assegure o consentimento prévio informado do 

país de origem dos recursos genéticos, bem como o consentimento das comunidades locais 

e indígenas no que se refere a seus conhecimentos tradicionais associados a recursos 

genéticos, como pré-condição para sua utilização. A identificação de origem dos recursos 

                                                           
424 “15. (...) 7. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, 
conforme o caso e em conformidade com os Artigos 16 e 19 e, quando necessário, mediante o mecanismo 
financeiro estabelecido pelos Artigos 20 e 21, para compartilhar de forma justa e eqüitativa os resultados da 
pesquisa e do desenvolvimento de recursos genéticos e os benefícios derivados de sua utilização comercial e 
de outra natureza com a Parte Contratante provedora desses recursos. Essa partilha deve dar-se de comum 
acordo.”  

425 “8. Cada parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso: (...) j) 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 
desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição eqüitativa dos benefícios oriundos da 
utilização desse conhecimento, inovações e práticas.” 
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deve igualmente ser assegurada, e para tanto debate-se o estabelecimento de um certificado 

de origem/fonte/procedência legal. As características do certificado foram discutidas por 

um grupo de peritos e as conclusões deste grupo serão objeto de análise pelas Partes da 

Convenção. As reuniões do GT/ABS resultaram em documento que, transmitido à VIII 

Conferência das Partes (COP8, Curitiba, 2006), tornou-se anexo à Decisão VIII/4. Este 

texto representa um primeiro passo para a negociação ao agrupar as diferentes posições 

apresentadas e deverá ser objeto de novas negociações no período intersesional já que o 

grupo GT/ABS foi instruído pela COP a complementar seu trabalho antes da realização da 

COP-10, prevista para 2010. (...) No âmbito internacional, são muitas as dificuldades a 

serem enfrentadas. Primeiramente, os países que defendem o estabelecimento do regime 

internacional como medida que se impõe para a consecução dos objetivos da CDB, e que 

são os países de origem dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais 

associados, contrapõem-se frontalmente aos países usuários destes recursos que, 

historicamente, apropriaram-se e utilizaram estes recursos de forma indiscriminada. A 

indústria farmacêutica e de cosméticos, para citar apenas o exemplo mais comum, tem na 

biodiversidade matéria com imenso – e pode-se dizer desconhecido – potencial de 

exploração.” 426 

A CDB encarta textos normativos com a lógica da repartição, da distribuição, o que 

é uma particularização da segunda faceta do desafio furtadiano, referente à 

homogeneização social. Entretanto, como se vê pelo relato de dois negociadores brasileiros 

na Convenção, os bloqueios são vários, apresentando maior grau de dificuldade do que a 

questão da transferência de tecnologia, que, pelo menos ao nível do texto, resolve-se mais 

facilmente.  

A MP 2.186/01 dedica um capítulo (“Capítulo VII – Da Repartição de Benefícios”) 

inteiro à repartição de benefícios. O art. 24 determina que “os benefícios (...) serão 

repartidos, de forma justa e eqüitativa, entre as partes contratantes, conforme dispuser o 

regulamento e a legislação pertinente.” O art. 25 aponta que as formas de repartição de 

benefícios podem ser, dentre outras, “I - divisão de lucros; II - pagamento de royalties;  

III - acesso e transferência de tecnologias; IV - licenciamento, livre de ônus, de produtos e 

                                                           

426 Adriana Sader TESCARI e Everton Vieira VARGAS. A Biodiversidade como recurso estratégico: uma 
reflexão do ângulo da Política Externa, op. cit., p. 27-31. Também com contribuições interessantes: Lucia 
Fernanda Inácio BELFORT. A proteção dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, em face da 
Convenção sobre Diversidade Biológica, op. cit., p. 75-81. 



 194 

processos; e V - capacitação de recursos humanos.” Segundo o art. 26, os que 

desrespeitarem as regras determinadas deverão pagar “indenização correspondente a, no 

mínimo, vinte por cento do faturamento bruto obtido na comercialização de produto ou de 

royalties obtidos de terceiros pelo infrator (...) sem prejuízo das sanções administrativas e 

penais cabíveis.” 

O cuidado com a implementação da política contratual de repartição de benefícios 

levou a que os artigos 27 e 28 detalhassem itens a constar do instrumento legalmente 

denominado “Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 

Benefícios”, que “deverá indicar e qualificar com clareza as partes contratantes, sendo, de 

um lado, o proprietário da área pública ou privada, ou o representante da comunidade 

indígena e do órgão indigenista oficial, ou o representante da comunidade local e, de outro, 

a instituição nacional autorizada a efetuar o acesso e a instituição destinatária”, sendo 

estipulado no art. 28 que as “cláusulas essenciais” são, entre outras, “I - objeto, seus 

elementos, quantificação da amostra e uso pretendido; II - prazo de duração; III - forma de 

repartição justa e eqüitativa de benefícios e, quando for o caso, acesso à tecnologia e 

transferência de tecnologia; IV - direitos e responsabilidades das partes; V - direito de 

propriedade intelectual; VI - rescisão; VII -penalidades; VIII - foro no Brasil.” Os 

instrumentos, seguindo tais regras, “serão submetidos para registro no Conselho de Gestão 

e só terão eficácia após sua anuência” (art. 29). 

O art. 31, ao regular a concessão de direito de propriedade industrial sobre processo 

ou produto obtido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, determina ao 

“requerente informar a origem do material genético e do conhecimento tradicional 

associado, quando for o caso”, o que constitui mais um eixo do desenho de repartição de 

benefícios, ao obrigar o que pretende a titularidade do direito de monopólio a um exercício 

de transparência que desencadeará todo o mecanismo acima anunciado. 

Essas disposições contidas na Medida Provisória, contudo (da mesma maneira que 

as disposições da CDB tem sofrido um sistemático bloqueio, tentativa de esvaziamento ou 

tentativa de desvio por parte dos países desenvolvidos) são objeto de conflito distributivo. 
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Como exemplo, vou me utilizar das manifestações públicas de uma sociedade 

empresária que vislumbra na megabiodiversidade brasileira e no conhecimento 

biotecnológico uma chance de negócios, a Extracta. 427  

A Extracta é um empreendimento empresarial fundado no diagnóstico de que a 

informação científica constitui um insumo produtivo de alta importância. Seu nicho é a 

informação genética da biodiversidade brasileira e sua massa crítica tem sólidos laços com 

a universidade, beneficiando-se do programa estatal de formação de doutores acima 

apresentado. Apresenta-se oficialmente como “empresa tecnológica privada no pólo Bio-

Rio”: “A Extracta foi criada em 1998 por Cientistas e Investidores interessados na aventura 

brasileira do empresamento (sic) tecnológico em biodiversidade. Tornou-se em 2004 a 

primeira empresa privada brasileira a obter uma licença especial do Ministério do Meio 

Ambiente para acessar, catalogar e analisar a grande variedade química de nossa 

biodiversidade vegetal, nos termos da Convenção da Diversidade Biológica e da Lei 

brasileira.” 428  

Seus produtos e serviços são: “1. Banco de Biodiversidade Química. Extensa 

coleção de extratos isolados da rica biodiversidade vegetal brasileira, com centrais de 

extração na Mata Atlântica e Amazônia. O Banco é a primeira coleção comercial 

credenciada pelo CGEN - Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, Ministério do 

Meio Ambiente. (...) O Banco, com mais de 40.000 amostras representativas de quase 

5.000 espécies vegetais brasileiras, está em fase de expansão para outros biomas e para 

abranger amostras extraídas de animais, microorganismos e organismos marinhos. 2. 

Prestação de Serviços Tecnológicos avançados, com capacidade demonstrada em triagem 

de alta velocidade (high throughput screening) e química analítica (CCF, SPE, HPLC, LC-

MS), para obter compostos puros ativos contra alvos biológicos específicos. 3. 

Padronização da produção de extratos de plantas brasileiras para a indústria de 

                                                           

427 Não foi possível a utilização de arranjos contratuais reais de consulentes, sob a argumentação de que, 
sendo ainda muito raros os contratos, qualquer informação exposta na tese seria claramente identificada e 
revelaria estratégias reservadas. Por isso, a opção por informações públicas. 

428 Disponível em www.extracta.com.br, acessado em novembro de 2007.  
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fitoterápicos e certificação de provedores e insumos vegetais.” 429 A “política de repartição 

de benefícios” anunciada afirma enquadrar-se nos requisitos da regulação. 430  

Entretanto, em outra manifestação percebe-se que a estratégia da empresa será a de 

“não lidar com informações do conhecimento tradicional”: “Baseada na constatação da 

desigualdade numérica entre as 60.000 espécies conhecidas de plantas e as cerca de 1.400 

catalogadas como conhecimento tradicional, a Extracta montou uma estratégia de coleta 

totalmente divorciada desses conhecimentos. Suas 183 excursões, que percorreram mais de 

10.000 quilômetros quadrados em áreas biodiversas, buscaram todas as plantas para as 

quais a existência de fertilidade (flor, fruto ou semente) permitisse uma classificação 

taxonômica precisa. Todas as plantas colhidas acham-se georreferenciadas por GPS e 

catalogadas em herbários públicos fiéis depositários, com documentação fotográfica 

arquivada na base de dados da empresa e disponível para consulta científica por meio dos 

herbários depositários (herbário RFA do Instituto de Biologia da UFRJ e herbário do 

Museu Paraense Emílio Goeldi). A Extracta não lida, portanto, com informações do 

conhecimento tradicional, e seus métodos de detecção de substâncias bioativas baseiam-se 

somente em testes in vitro, utilizando bioensaios modernos acordados com clientes. Não se 

deve tal atitude a uma negação do valor do conhecimento tradicional, mas ao fato concreto 

de ser ainda complexa e movediça a base legal que cerca as negociações com populações 

tradicionais no Brasil e em outras partes do mundo.” 431 

Assim, a dicção dos artigos da Convenção sobre Diversidade Biológica e da MP 

2.186/01 sobre repartição de benefícios aponta para uma lógica implementadora da pauta 

furtadiana da homogeneização social. No entanto, as próprias regras contém dobras nas 

                                                           

429 Ibid. 

430 Ibid: “(...) os direitos e deveres do PROVEDOR e da EXTRACTA são estipulados num Contrato de 
Acesso e Repartição de Benefícios, que define as relações e compromissos entre as partes, de acordo com 
modelo aprovado pelo CGEN. Além dos Provedores, a Extracta distribui benefícios para seus Parceiros 
Técnico-Científicos. O Banco pode também receber, sob o mesmo rigoroso controle de qualidade, materiais 
biológicos, extratos e substâncias químicas depositadas por outras entidades públicas ou privadas, desde que 
credenciadas pelo CGEN para acesso ao patrimônio genético brasileiro. A repartição efetiva de benefícios 
entre a EXTRACTA e seus Parceiros depende da contribuição relativa de cada parte para o produto ou 
serviço final e é fixada no Contrato de Acesso e Utilização de Amostras do Patrimônio Genético. O contrato, 
assinado pela EXTRACTA com um cliente comercial, define as porcentagens cabíveis a Provedores, 
Parceiro Técnico-Científicos, à própria EXTRACTA e ao Governo Federal, quando for o caso. Todos os 
Parceiros são intervenientes no Contrato, ou outorgam à EXTRACTA direitos de representação.”  
431 Antonio CARVALHO. Bioprospecção e o quadro da Convenção sobre Diversidade Biológica: 
empreendendo no Brasil, op. cit., p. 150.  
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quais operam os atores com interesse nos recursos genéticos que não visam a executar a 

política distributiva.  

Os Estados centrais aproveitam-se das dilações possíveis nas negociações da 

Convenção, adiando, até onde seu poder permitir, o momento de definições que 

concretizem os objetivos anunciados. Empreendimentos tecno-empresariais lançam 

estratégias que se desviam dos atores que são objeto das regras de repartição de benefícios.  

Dessa maneira, as regras que particularizariam a homogeneização social existem, 

mas sofrem um operoso bloqueio.  

Tal quadro leva à conclusão de que o desafio furtadiano está moderadamente 

respondido. Existe um quadro constitucional privilegiado quanto à endogeneização 

tecnológica e homogeneização social. A Convenção sobre Diversidade Biológica capilariza 

tal quadro, porém sofre vários bloqueios, principalmente para definir o regime de 

repartição de benefícios. A Medida Provisória 2.186/01, no que tange à repartição de 

benefícios, abre espaço para as estratégicas acima descritas, de saída pelas frestas. Essa 

configuração é a gestação de um sucessivo bloqueio, à medida em que visitamos as 

especificações abaixo da Constituição de 1988, como se ela fosse um marco a sofrer a 

oposição dos países centrais e das corporações privadas. Como se ela houvesse encartado 

um programa anti-periférica e anti-subalterno que deve ser combatido. 
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IV. O DESAFIO GRAMSCIANO E A REGULAÇÃO DOS RECURSOS 

GENÉTICOS NO BRASIL 

 

“Basta que por alguns dias uma greve dos lixeiros deixe os resíduos se acumularem em 

nossas soleiras e já a cidade se transforma num chiqueiro infecto; mais rapidamente que 

em qualquer previsão, ficamos sufocados por nosso fluxo incessante de lixo, a couraça 

tecnológica de nossas civilizações se revela um invólucro frágil, torna a abrir perspectivas 

medievais de decadência e pestilência.” 

(Italo Calvino, La Poubelle Agréée, in O Caminho de San Giovanni) 

 

O presente capítulo destina-se a compreender como se organiza a participação 

democrática na gestão dos recursos genéticos.  

Se a regra histórica for seguida, organiza-se de maneira oligárquica, porque, afinal 

de contas, “quem são eles que ousam querer nivelar?”  

No entanto, mesmo os que não contam, “os lixeiros” (recebam na vez o nome de 

proletários, classe operária, movimentos populares, movimentos sociais, povos indígenas, 

comunidades locais e tradicionais, ONGs críticas, classes perigosas ou vagabundos), 

podem vir a perceber que a maquinaria não opera sem eles, que a mais-valia é extraída, 

que o consumidor compra, que os recursos genéticos mantiveram-se onde ocorreu uma 

relação mais respeitosa do que a mera razão dominadora. Podem perceber que, se 

realizarem uma greve, os lixeiros põem a nu a frágil couraça tecnológica da nossa 

civilização. Podem perceber que a condição subalterna é resultado da aceitação da 

condição subalterna. 

Perceber as próprias possibilidades em uma relação de poder já é uma alteração nas 

condições do jogo, pois, como veremos, convencer o outro de que ele não tem sequer 

possibilidades faz a relação congelar em uma posição francamente favorável ao que 

conseguiu instalar a crença. O desvelamento é, portanto, o início do vislumbramento. 

Perceber-se dominado é o início da árdua construção da emancipação.  

Para percorrer esses caminhos generalistas na particularidade dos recursos 

genéticos, os tópicos do presente capítulo serão (i) a condição subalterna, (ii) o desafio 
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gramsciano, (iii) uma reposição do desafio gramsciano: a democracia participativa quente e 

(iv) a regulação dos recursos genéticos no Brasil e o desafio gramsciano: o caminho 

errado. 

No primeiro tópico abordarei a condição subalterna como pergunta da filosofia 

política: por que o grande número serve ao pequeno número? Como se estabelece a relação 

de supremacia? Por que tantos se submetem, tornam-se subalternos? Para responder à 

central questão da obediência, vou me socorrer de dois fundadores da filosofia política 

moderna, que laicizam as perguntas e respostas, apontando que a autoridade não está em 

quem a exerce, mas em quem a delega. Maquiavel e La Boétie serão tomados nessa chave: 

examinam a maquinaria da obediência, para dizer que a aparência (que quase invisibiliza a 

verdade, tornando-se arma no jogo) diz que a autoridade está no príncipe, no soberano ou 

no Um. Entretanto, desfeita a mágica, lá está a autoridade a residir em quem aceitou o 

feitiço, que pode, odiando o príncipe, colocá-lo na mais frágil das situações, ou, 

desinvestindo-se da obediência, fazer ruir a teia social que sustenta o tirano.   

No segundo tópico, demonstrarei como Antonio Gramsci repõe essa questão, 

raciocinando coletivamente, e tonificando a possibilidade de alteração da condição 

subalterna. Aqui, (i) recolho duas notas dedicadas “às margens da história, a história dos 

grupos sociais subalternos”, para trazer “os critérios metodológicos” que o sardo usa. Num 

segundo momento (ii) postularei que a condição subalterna ancora-se na operação da 

hegemonia, tipo sociológico que se encontra em uma topografia de questões sociológicas 

na qual situa-se o conceito de poder, dominação legítima (Weber) e poder simbólico 

(Bourdieu); a hegemonia, e, portanto, a condição subalterna, opera-se a partir dos 

intelectuais (orgânicos e tradicionais), da vida da produção econômica e da capacidade de 

fazer-se Estado. Refazer o caminho, auto-consciente, é a aposta gramsciana. 

No terceiro tópico, tratarei de uma reposição e particularização do desafio 

gramsciano, a construção de uma democracia participativa quente. Para tal, (i) apresentarei 

brevemente a percepção crítica sobre o bloqueio à democracia, apresentada por Losurdo e 

Boaventura de Souza Santos e Avritzer, fundamentalmente. Em seguida, (ii) pontuarei três 

propostas de democracia participativa quente: (a) a “institucionalização do contra-poder 

popular”, de Fábio Konder Comparato; (b) a “democracia mobilizadora”, de Mangabeira 

Unger; e (c) a “cidadania cognitiva”, de Boaventura de Souza Santos, Maria Paula 

Menezes e João Arriscado Nunes.   
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No quarto tópico, investigo como a regulação brasileira dos recursos genéticos lida 

com a democracia participativa, especificamente se abre espaço na Constituição Federal, 

na Convenção sobre a Diversidade Biológica, na Medida Provisória 2.186/01 e na 

regulação administrativa do CGEN, para um experimentalismo democrático quente, com a 

intensidade dos modelos do terceiro tópico. Aqui, a ênfase será nos textos normativos e, 

principalmente, nas atas de reuniões do CGEN, que revelam um debate vivo sobre a 

tentativa de bloqueio da participação democrática.   

 

IV.a. A condição subalterna 

Tomo da filosofia política a pergunta sobre a causa da obediência, relembrando um 

herético estudioso de Gramsci, Oliveiros Ferreira: “(...) o que busco é tão só procurar 

compreender não como o fisicamente forte serve ao fraco, mas como aquele amplo setor de 

despossuídos, que chamei de grande número (...) não apenas suporta a dominação de 

grupos restritos, como, freqüentes vezes, objetivamente se move para sustentar os valores e 

estruturas sociais e políticas em que se patenteia sua subordinação – ou, então, age para 

superar essas condições, visando a estabelecer aquilo que imagina ser o reino da liberdade. 

Objetivo, pois, buscar compreender as relações entre subordinados e dirigentes.” 432 

Neste tópico, a palavra será tomada por dois monumentos da filosofia política, 

Maquiavel e La Boétie, dissecadores da maquinaria da obediência, que a analisam em sua 

morfologia externa, verificando as populações, a geografia, mas que descem, penetram, e 

afirmam que a verdade sobre a obediência reside lá dentro, em nossa anatomia profunda, 

onde optamos por dotar o superior com sua superioridade, onde optamos por aceitar a 

condição subalterna. Essa leitura dos dois é caudatária de Gramsci e Bourdieu, que me 

auxiliam a tomar Maquiavel e La Boétie como contemporâneos, para clarear nossa própria 

escuridão.  

 

                                                           

432 Oliveiros FERREIRA. Os 45 cavaleiros húngaros, op. cit., p. 5. Essa questão é o fio condutor de minha 
percepção sobre Gramsci: Alessandro OCTAVIANI. Uma reconstrução do conceito de Gramsci, op. cit., 
cap. II – Subordinação e os Cadernos, p. 12-30.  
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IV.a.1. A fragilidade do príncipe odiado 

Em Maquiavel está o realismo. A divisão entre os governantes e governados é o 

dado inicial de sua engenharia, preocupada em entender como se chega lá em cima, como 

manter-se nessa posição.  

A apropriação gramsciana de Maquiavel o transforma em herói da democracia, pois 

O Livro, O Príncipe, pode ser tomado como um dado vivo, a inspirar o movimento 

contemporâneo de formação da vontade coletiva: “O caráter fundamental do Príncipe é o 

de não ser um tratado sistemático, mas um livro ‘vivo’, no qual a ideologia política e a 

ciência política fundem-se na forma dramática do ‘mito’. Entre a utopia e o tratado 

escolástico, formas nas quais se configurava a ciência política até Maquiavel, este deu à 

sua concepção a forma da fantasia e da arte, pela qual o elemento doutrinário e racional 

personifica-se em um determinado condottiero, que representa plástica e 

‘antropomorficamente’ o símbolo da ‘vontade coletiva’. O processo de formação de uma 

vontade coletiva, para um determinado fim político, é representado não através de 

investigações e classificações pedantes e de princípios e critérios de um método de ação, 

mas como qualidades, traços característicos, deveres, necessidades de uma pessoa 

concreta, o que põe em movimento a fantasia artística de quem se quer convencer e dá uma 

forma mais concreta às paixões políticas.” 433 

Neste tópico, interessa-me recolher o Maquiavel dissecador, anatomista, o “lógico” 

do poder que Gramsci identifica; aquele que fica a alguns segundos antes do final do 

“pequeno volume”, quando se integra à realidade concreta e clama por reformas, às quais 

oferece o programa, quando “o próprio Maquiavel se faz povo”: “Em todo o pequeno 

volume, Maquiavel trata de como deve ser o Príncipe para conduzir um povo à fundação 

do novo Estado, e o tratamento é conduzido com rigor lógico, com distanciamento 

                                                           

433 Antonio GRAMSCI. Cadernos do Cárcere, v. 3, op. cit., p. 13. Adiante, Gramsci insiste na linha de 
Maquiavel, para a construção do moderno Príncipe, já partido de massas, p. 17: “E é preciso também definir 
a vontade coletiva e a vontade política em geral no sentido moderno, a vontade como consciência operosa da 
necessidade histórica, como protagonista de um drama histórico real e efetivo. Uma das primeiras partes 
deveria precisamente ser dedicada à ‘vontade coletiva’, apresentando a questão do seguinte modo: quando é 
possível dizer que existem as condições para que se possa criar e se desenvolver uma vontade coletiva 
nacional-popular? Em seguida, uma análise histórica (econômica) da estrutura social do país em questão e 
uma representação ‘dramática’ das tentativas feitas através dos séculos para criar esta vontade e as razões dos 
sucessivos fracassos. Por que não se teve a monarquia absoluta na Itália na época de Maquiavel? É necessário 
remontar ao Império Romano (questão da língua, dos intelectuais, etc.), compreender a função das Comunas 
medievais, o significado do catolicismo, etc.; deve-se, em suma, fazer um esboço de toda a história italiana, 
sintético, mas exato.”    



 202 

científico: na conclusão, o próprio Maquiavel se faz povo, confunde-se com o povo, mas 

não com um povo ‘genericamente’ entendido e sim como o povo que Maquiavel 

convenceu com seu tratado precedente, do qual ele se torna e se sente consciência e 

expressão, com o qual ele se identifica: parece que todo o trabalho ‘lógico’ não é mais do 

que uma auto-reflexão do povo, do que um raciocínio interior que se realiza na consciência 

popular e acaba num grito apaixonado, imediato.” 434  

Interessa-me o “lógico”, por enquanto, porque na sua frieza espantosa, busca 

incessantemente explicar como um governa os vários, quais são os fios dessa teia, como se 

relacionam as “duas tendências diversas” existentes nos “principados civis”, os poderosos 

e o povo; os de cima e os de baixo. É nessa relação entre as duas tendências que Maquiavel 

poderá ser lido a contrapelo – se é que não foi sempre essa sua vontade, como afirma sua 

recepção democrática 435 – e revelar os segredos do poder aos de baixo, revelando, 

simultaneamente, a estes, seu próprio poder. 

A questão crucial do antológico capítulo XVII (“da crueldade e da piedade – se é 

melhor ser amado ou temido”) disseca o que o príncipe deve fazer para se manter no topo: 

“(...) é muito mais seguro ser temido que amado, quando se tenha que falhar numa das 

duas.” 436 Entretanto, os caminhos do poder são muito mais sinuosos do que esta grosseira 

resposta limítrofe (“quando se tenha que falhar numa das duas”...). É excelente ao príncipe 

ser amado: “(...) tenho a dizer que cada príncipe deve desejar ser tido como piedoso e não 

como cruel (...).” 437 

                                                           

434 Ibid, p. 14.  

435 Arnaldo CORTINA. O príncipe de Maquiavel e seus leitores. Uma investigação sobre o processo de 
leitura, p. 192-99 e 214-20. São Paulo: Unesp, 2000. Para uma biografia do florentino: Maurizio VIROLI. O 
sorriso de Nicolau – história de Maquiavel, trad. Valéria Silva. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.  

436 Nicolau MAQUIAVEL. O Príncipe/Estudos Políticos, trad. Lívio Xavier, p. 98. São Paulo: Nova 
Cultural, 1996. Se o comando é exercido em uma burocracia masculinizada como o exército, a questão 
resolve-se de maneira mais fácil, como o exemplo do crudelíssimo Aníbal ilustra bem, à p. 99: “Mas quando 
o príncipe está em campanha e tem seu sob comando grande cópia de soldados, então é absolutamente 
necessário não se importar com a fama de cruel, porque, sem ela, não se conseguirá nunca manter um 
exército unido e disposto a qualquer ação. Entre as admiráveis ações de Aníbal, enumera-se esta: tendo um 
exército muito numeroso, composto de homens de todas as idades e nacionalidades, e militando em terras 
alheias, não surgiu nunca desinteligência alguma no seu seio, nem com relação ao príncipe, tanto nos tempos 
bons como nos adversos. Isso não se pode atribuir senão à sua desumana crueldade, a qual, juntamente com 
infinitas virtudes, o tornou sempre venerando e terrível no conceito de seus soldados. E estas virtudes, por si 
sós, não bastariam para produzir aquele efeito, se não fora sua desumana crueldade.”  

437 Ibid, p. 97.  
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A “questão debatida” exige um estudo mais profundo: “Nasce daí a questão 

debatida: se será melhor ser amado que temido, ou vice-versa. Responder-se-á que se 

desejaria ser uma e outra coisa; mas como é difícil reunir ao mesmo tempo as qualidades 

que dão aqueles resultados, é muito mais seguro ser temido que amado, quando se tenha 

que falhar numa das duas. É que os homens geralmente são ingratos, volúveis, 

simuladores, covardes e ambiciosos de dinheiro, e, enquanto lhes fizeres bem, estão todos 

contigo, oferecem-te sangue, bens, vida, filhos, como disse acima, desde que a necessidade 

esteja longe de ti. Mas, quando ela se avizinha, voltam-se para outra parte. E o príncipe, se 

confiou plenamente em palavras e não tomou outras precauções, está arruinado. Pois as 

amizades conquistadas por interesse, e não por grandeza e nobreza de caráter, são 

compradas, mas não se pode contar com elas no momento necessário. E os homens hesitam 

menos em ofender aos que se fazem amar do que aos que se fazem temer, porque o amor é 

mantido por um vínculo de obrigação, o qual, devido a serem os homens pérfidos, é 

rompido sempre que lhes aprouver, ao passo que o temor que se infunde é alimentado pelo 

receio de castigo, que é um sentimento que não se abandona nunca. Deve, portanto, o 

príncipe fazer-se temer de maneira que, se não se fizer amado, pelo menos evite o ódio, 

pois é fácil ser ao mesmo tempo temido e não odiado (...).” 438 

A dissecação conclui afirmando que a inculcação do medo é a barreira mais sólida 

contra a perda da autoridade; se acompanhada de uma moderada neutralidade dos 

submetidos, melhor; se acompanhada do consenso ativo, do amor, dos súditos, o príncipe 

está no melhor dos mundos. Sua conclusão é a receita que deliciou tantos integrantes das 

casas reais européias durante séculos: “Concluo, pois (voltando ao assunto sobre se é 

melhor ser temido ou amado), que um príncipe sábio, amando os homens como eles 

querem e sendo por eles temido como ele quer, deve basear-se sobre o que é seu e não 

sobre o que é dos outros. Enfim, deve somente procurar evitar ser odiado, como foi dito.” 
439 

Entretanto, ao anunciar o que torna alguém grande, capaz de submeter, de subjugar, 

Maquiavel abre a porta para seu duplo, pois, uma vez que o príncipe odiado começa a ter 

problemas que podem se revelar incontroláveis, está escancarado que os que odeiam têm 

algum poder. Esta é a mais elementar lição de um conspirador, que jamais poderá ir 

                                                           

438 Ibid, p. 98.  
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adiante em um plano contra o príncipe amado, tendo amplas possibilidades contra o 

odiado: “Ora, um dos remédios mais eficazes que um príncipe possui contra as 

conspirações é não se tornar odiado pela população, pois quem conspira julga sempre que 

vai satisfazer os desejos do povo com a morte do príncipe; se julgar, porém, que com isso 

ofenderá o povo, não terá coragem de tomar tal partido, porque as dificuldades com que os 

conspiradores teriam que lutar seriam infinitas.” 440 

Essa barreira contra os conspiradores advém da capacidade de o príncipe inspirar 

em seu povo confiança, de o príncipe fazer o povo reconhecer em suas ações “grandeza, 

coragem, gravidade e fortaleza”. Feito isso, o príncipe estará acima de todos, do próprio 

povo, dos conspiradores, dos grandes não tão grandes quanto o príncipe. 441 

Aqui, a receita para se manter em cima revela plenamente que a autoridade vem de 

baixo, da atribuição: “O príncipe que conseguir formar tal opinião de si adquire grande 

reputação; e contra quem é reputado dificilmente se conspira e dificilmente é atacado 

enquanto for tido como excelente e reverenciado pelos seus.” 442 

A condição subalterna (a partir da recepção que adotei, com raízes em Rousseau, 

Gramsci e Bourdieu) revela-se em Maquiavel por um mecanismo sinuoso: seu realismo 

aponta a existência dos pequenos e dos grandes, elenca as regras da obtenção e 

manutenção do posição dominante e demonstra a docilidade do povo, que parece 

simplesmente não querer ser incomodado. Entretanto, dessa parede lógica parece escapar 

um inesperado ator: a força dos que reverenciam, impedindo os que não são reverenciados 

                                                                                                                                                                

439 Ibid, p. 100.  

440 Ibid, p. 106. Cf. p. 107: “Concluo, portanto, afirmando que a um príncipe pouco devem importar as 
conspirações se é amado pelo povo, mas quando este é seu inimigo e o odeia, deve temer tudo e a todos. Os 
Estados bem organizados e os príncipes prudentes preocuparam-se sempre em não reduzir os grandes ao 
desespero e satisfazer e contentar o povo, porque essa é uma das questões mais importantes que um príncipe 
deve ter em mente.” 

441 Ibid, p. 105: “O príncipe procure evitar, como foi dito anteriormente, o que o torne odioso ou desprezível 
e, sempre que assim agir, terá cumprido o seu dever e não encontrará nenhum perigo nos outros defeitos. O 
que principalmente o torna odioso, como disse acima, é o ser rapace e usurpador dos bens e das mulheres dos 
seus súditos. Desde que não se tirem aos homens os bens e a honra, vivem estes satisfeitos e só se deverá 
combater a ambição de poucos, a qual se pode sofrear de muitos modos e com facilidade. Fá-lo desprezível o 
ser considerado volúvel, leviano, efeminado, pusilânime, irresoluto. E essas são coisas que devem ser 
evitadas pelo príncipe como o nauta evita um rochedo. Deve ele procurar que em suas ações se reconheça 
grandeza, coragem, gravidade e fortaleza, e quanto às ações privadas de seus súditos deve fazer com que a 
sua sentença seja irrevogável, conduzindo-se de tal forma que a ninguém passe pela mente enganá-lo ou fazê-
lo mudar de idéia.” 
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de tentar qualquer coisa contra aquele que obteve a graça. Nesse momento, rompe-se a 

pergunta: se essa reverência traz tamanha força, não seriam os que reverenciam a fonte real 

da autoridade? 

Nesse momento, estamos colados à contribuição de La Boétie. 

 

IV.a.2. O tirano, feiticeiro enfeitiçado   

A pergunta de La Boétie é a mais cortante interrogação sobre a condição 

subalterna: “Por hora, gostaria apenas de entender como pode ser que tantos homens, 

tantos burgos, tantas cidades, tantas nações suportam às vezes um tirano só, que tem 

apenas o poderio que eles lhe dão, que não tem o poder de prejudicá-los senão enquanto 

têm vontade de suportá-lo, que não poderia fazer-lhes mal algum senão quando preferem 

tolerá-lo a contradizê-lo. Coisa extraordinária, por certo; e porém tão comum que se deve 

mais lastimar-se do que espantar-se ao ver um milhão de homens servir miseravelmente, 

com o pescoço sob o jugo, não obrigados por uma força maior, mas de algum modo (ao 

que parece) encantados e enfeitiçados apenas pelo nome de um, de quem não devem temer 

o poderio pois ele é só, nem amar as qualidades pois é desumano e feroz para eles.” 443 

Essa infeliz postura subalterna, um “monstro de vício”, é inominável, de tão 

abominável: “Então, que monstro de vício é esse que ainda não merece o título de 

covardia, que não encontra um nome feio o bastante, que a natureza nega-se ter feito, e a 

língua se recusa nomear?” 444 

Investigando as camadas sucessivas que desnudam as causas da servidão, sabe-se 

que sua mais imediata razão é o fato de entrarmos em relações já estabelecidas como tais: 

“(...) a primeira razão por que os homens servem de bom grado é que nascem servos e são 

criados como tais. Desta decorre uma outra: que sob os tiranos as pessoas facilmente se 

tornam covardes e efeminadas.” 445  

                                                                                                                                                                

442 Ibid.  

443 Etienne de LA BOÉTIE. Discurso da servidão voluntária, trad. Laymert Garcia dos Santos, 4 ed., p. 12. 
São Paulo: Brasiliense, 1999. 

444 Ibid, p. 13.  

445 Ibid, p. 25. Cf. p. 20: “É incrível como o povo, quando se sujeita, de repente cai no esquecimento da 
franquia tanto e tão profundamente que não lhe é possível acordar para recobrá-la, servindo tão francamente 
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Entretanto, essa causa imediata é histórica, não natural ou lógica. O que ampara a 

servidão é a disposição a servir e o arranjo feito a partir de tal disposição, operado com 

mais habilidade por um (em breve o Um) do que por outros: “Mas agora chego a um ponto 

que em meu entender é a força e o segredo da dominação, o apoio e o fundamento da 

tirania. No meu juízo, muito se engana quem pensa que as alabardas, os guardas e a 

disposição das sentinelas protegem os tiranos. Creio que a eles recorrem mais como 

formalidade e espantalho do que por confiança. Os arqueiros proíbem a entrada do palácio 

aos mal-vestidos que não têm meios, não aos bem-armados que podem fazer alguma 

empresa. Certamente é mais fácil contar que entre os imperadores romanos não foram 

tantos os que conseguiram escapar de algum perigo graças a seus guardas quanto os que 

foram mortos por seus próprios arqueiros. Não são os bandos de gente a cavalo, não são as 

companhias de gente a pé, não são as armas que defendem o tirano; de imediato, não se 

acreditará nisso, mas com certeza é verdade. São sempre quatro ou cinco que mantém o 

tirano; quatro ou cinco que lhe conservam o país inteiro em servidão. Sempre foi assim: 

cinco ou seis obtiveram o ouvido do tirano e por si mesmos dele se aproximaram; ou então 

por ele foram chamados para serem os cúmplices de suas crueldades, os companheiros de 

seus prazeres, os proxenetas de suas volúpias, e sócios dos bens de suas pilhagens. Tão 

bem esses seis domam seu chefe, que ele deve ser mau para a sociedade não só com suas 

próprias maldades, mas também com as deles. Esses seis têm seiscentos que crescem 

debaixo deles e fazem de seus seiscentos o que seis fazem ao tirano. Esses seiscentos 

conservam debaixo deles seis mil, cuja posição elevaram; aos quais fazem dar o governo 

das províncias ou o manejo dos dinheiros para que tenham na mão sua avareza e crueldade 

e que as exerçam no momento oportuno; e, aliás, façam tantos males que só possam durar à 

sua sombra e isentar-se das leis e da pena por seu intermédio. Grande é o séqüito que vem 

                                                                                                                                                                
e de tão bom grado que ao considerá-lo dir-se-ia que não perdeu sua liberdade, mas ganhou sua servidão. É 
verdade que no início serve-se obrigado e vencido pela força; mas os que vêm depois servem sem pesar e 
fazem de bom grado o que seus antecessores haviam feito por imposição. Desse modo os homens nascidos 
sob o jugo, mais tarde educados e criados na servidão, sem olhar mais longe, contentam-se em viver como 
nasceram; e como não pensam ter outro bem nem outro direito que o que encontraram, consideram natural a 
condição de seu nascimento. E no entanto não há herdeiro tão pródigo e despreocupado que às vezes não 
corra os olhos nos registros de seu pai para ver se goza de todos os direitos de sua herança ou se não o 
usurparam ou ao seu predecessor. Mas o costume, que por certo tem em todas as coisas um grande poder 
sobre nós, não possui em lugar nenhum virtude tão grande quanto a seguinte: ensinar-nos a servir – e como se 
diz de Mitridates que habituou a tomar veneno – para que aprendamos a engolir e não achar amarga a 
peçonha da servidão.” 
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depois e quem quiser divertir-se esvaziando essa rede não verá os seis mil mas os cem mil, 

os milhões que por essa corda agarram-se ao tirano (...).” 446 

É nesse jogo de espelhos (em que manda quem fez o outro acreditar que deveria 

mandar), que se estabelece a servidão dos que acreditaram que deveriam servir: “Assim o 

tirano subjuga os súditos uns através dos outros e é guardado por aqueles de quem deveria 

se guardar, se valessem alguma coisa (...).” 447 

Aqui, estamos no “império do feitiço”, da mágica, que só por ser acreditada 

funciona, como esclarece Laymert Garcia dos Santos: “O que faz então La Boétie? Com 

rigor implacável o ‘Discurso’ vai desdobrando, aos olhos perplexos, como se exerce o 

império do feitiço, como se imprime no desejo de todos o nome todo-poderoso. Primeiro 

no corpo e no espírito da massa dos dominados, a base da pirâmide social; depois no corpo 

e espírito dos dominantes, os ‘grandes’ deste mundo, cuja grandeza consiste em serem 

mais servos do que o último dos servos. Descobrimos ainda que o próprio tirano, ao 

contrário do que poderíamos imaginar, não é o grande feiticeiro: como efeito, produto de 

um mecanismo social, também é prisioneiro do feitiço pois sua sede de ser o Um, de 

transformar-se no nome de Um, o arrasta à desmedida, o obriga a recorrer a todos os 

artifícios, excessos e crueldades.” 448 

Essa constatação, de que a servidão reside no que quer servir, é duríssima, por um 

lado, levando à necessidade da bronca de Calvino: “Faz bem ao escutar, ao não baixar a 

guarda sequer um instante; mas convença-se disso: é a você próprio que anda ouvindo, é 

dentro de você que os fantasmas ganham voz. Algo que não consegue dizer nem a você 

                                                           

446 Ibid, p. 31-2. 

447 Ibid, p. 32-3. 

448 Laymert Garcia dos SANTOS, La Boétie – O tirano e a vontade de servir, in Folha de São Paulo, 13 de 
junho de 1982, Folhetim, p. 8. “Encantados e fascinados pelo nome de Um. Por razões que não me lembro, 
fui levado a traduzir o particípio passado charmés como fascinados. Depois, foi-me sugerido: por que não 
traduzir charmés por enfeitiçados? Afinal, quem joga charme é a feiticeira... Acolhi de imediato a sugestão 
cuja propriedade o dicionário mais tarde confirmou. Em francês, a partir do século 12, charme significa 
‘fórmula mágica’, encantamento, feitiço, sortilégio; e vem do latim carmen, canto mágico. Desse modo, em 
português, La Boétie passava a dizer que se os homens serviam miseravelmente ao tirano, era porque de 
algum modo, ao que parece, eram encantados e enfeitiçados pelo nome de Um. Aos poucos a substituição foi 
fazendo o seu trabalho em minha cabeça na medida em que, com intensidade crescente, impunham-se as 
perguntas: Por que o ‘Discurso da Servidão Voluntária’ nos interpela tanto? Por que sua desconcertante 
atualidade? O nome de Um ainda exerce o seu feitiço sobre nós?” 



 208 

mesmo trata dolorosamente de fazer-se ouvir...” 449 Por outro lado, todavia, residir no 

obediente a chave da obediência, significa dotá-lo com a capacidade de romper a 

obediência. Aqui, como em Maquiavel, a autoridade está em quem delega, não em quem a 

recebe e a organiza, no gestor. É a feitiçaria, sedimentada pelo costume, que leva à ilusão 

de que o poder está em quem o exerce, e percebê-la é iniciar o caminho para romper as 

amarras. Desinvestir-se do rito social da obediência, retirar-se da teia, e deixá-la cair, sem 

força de sustentação, pois sempre esteve ali porque a sustentamos. 

Ainda nas palavras de Laymert dos Santos, “decifrar o enigma, escapar do feitiço é 

afirmar o desejo de liberdade, subtrair-se às malhas do tirano. La Boétie não combate a 

tirania através de um discurso sobre a servidão, não elabora um contra-discurso para ser 

oposto ao discurso imperial e suas representações. (...) Sem lutar, sem golpear – nem 

mesmo através das palavras, da escrita. Tudo se passa como se o movimento de escapar do 

feitiço se desse através de uma retirada, de um desinvestimento. Ao longo do ‘Discurso’ La 

Boétie vai se desinvestindo do tirano, de sua imagem e, sobretudo, de seu nome. Os olhos, 

os pés, as mãos, a boca de La Boétie vão deixando de pertencer ao Um (...).” 450 

Ao retomar o poder que demos àquele que nunca ama nem é amado, estamos diante 

da possibilidade da amizade, da retomada da vida boa. A liberdade que advém com a 

desconfirmação do feitiço abre as vias da realização do humano. 451 Para La Boétie, a 

amizade, o bem, a honra, o amor para conosco e o amor para o próprio deus todo-poderoso, 

bonachão, generoso e bem-humorado, estão apenas à espera de uma tomada de consciência 

de que o poder reside no que serve, não no que é servido: “Aprendamos pois mais uma vez 

a fazer o bem; levantemos os olhos para o céu ou para nossa honra e para o próprio amor 

da virtude; ou, para falar cientemente, para o amor e honra de deus todo-poderoso que é 

testemunha segura de nossos feitos e juiz justo de nossas faltas. De minha parte creio, e 

                                                           

449 Italo CALVINO. Um rei à escuta, in Italo Calvino. Sob o sol-jaguar, trad. Nilson Moulin, p. 74. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

450 Laymert Garcia dos SANTOS, La Boétie – O tirano e a vontade de servir, op. cit., p. 9. 

451 Etienne de LA BOÉTIE. Discurso da servidão voluntária, op. cit., p. 35-6: “É certamente por isso que o 
tirano nunca é amado, nem ama: a amizade é um nome sagrado, é uma coisa santa; ela nunca se entrega 
senão entre pessoas de bem e só se deixa apanhar por mútua estima; se mantém não tanto através de 
benefícios como através de uma vida boa; o que torna um amigo seguro do outro é o conhecimento que tem 
de sua integridade; as garantias que tem são sua bondade natural, a fé e a constância. Não pode haver 
amizade onde está a crueldade, onde está a deslealdade, onde está a injustiça; e entre os maus, quando se 
juntam, há uma conspiração, não uma companhia; eles não se entre-amam, mas se entre-temem; não são 
amigos, mas cúmplices.” 
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não estou enganado, que lá embaixo ele reserva à parte para o tirano e seus cúmplices 

alguma pena particular – pois nada é mais contrário a deus, de todo liberal e bonachão, que 

a tirania.” 452 

IV.b. O desafio gramsciano 

 

IV.b.1. Às margens da história, ou os grupos sociais subalternos 

 

 

 

Na chave da filosofia política acima apresentada, está dada a possibilidade lógica 

de desautorizar a autoridade, desbancar o príncipe odiado ou retirar-se da teia que 

montamos para o tirano nos saborear. Entretanto, entre a história coagulada e com vigência 

operante (“o passado que esmaga o cérebro dos vivos”) e a possibilidade lógica da 

emancipação reside a distância da prática, que só a política pode superar. O quadro acima é 

uma lupa para enxergamos um grão de poeira desse universo, ao retratar “as ondas de 

insatisfação trabalhista no sistema mundial” entre 1870 a 1990”, ou seja, um momento 

                                                           

452 Ibid, p. 37. 
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particularizado no qual os grilhões mentais são rompidos e a sacralidade do patronato é 

questionada. 453 

Quais são as condições que permitem que se atinjam os picos? Por que a mansidão? 

Quais os corpos teóricos postos em circulação nesses momentos? Quais as conseqüências 

de tais variações? Essas são questões que pedem, para utilizar o vocabulário de Gramsci 

forjado na prisão fascista, “critérios metodológicos” para analisar “os grupos subalternos”, 

“as margens da história”. 

Essa sugestão de Gramsci pode ser recolhida de duas notas pouco populares entre 

os comentadores de seu trabalho. Não estão entre os best sellers gramscianos, como as 

notas sobre Maquiavel 454, americanismo e fordismo 455, os intelectuais 456, a crítica ao 

idealismo e ao positivismo 457, a breve nota sobre ‘direito natural’ e folclore 458, o texto 

sobre a questão meridional 459, os juvenis escritos sobre “a neutralidade ativa e operante” 

ou “os indiferentes” 460, ou algumas célebres cartas do cárcere, como a que anuncia à 

cunhada o desejo de escrever algo para “sempre”, für ewig (que se transformará nos 

                                                           

453 Giovanni ARRIGHI e Beverly SILVER. Caos e governabilidade no moderno sistema mundial, op. cit., p. 
196. 

454 Antonio GRAMSCI. Cadernos do Cárcere, v. 3, op. cit., p. 36-46.  

455 Antonio GRAMSCI. Cadernos do Cárcere, v. 4, trad. Carlos Nelson Coutinho e Luis Sérgio Henriques, p. 
241-82. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.  

456 Antonio GRAMSCI. Cadernos do Cárcere, v. 2, trad. Carlos Nelson Coutinho, p. 15-53. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2000. 

457 Antonio GRAMSCI. Cadernos do Cárcere, v. 1, trad. Carlos Nelson Coutinho, p. 93-168. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1999.   

458 Antonio GRAMSCI. Cadernos do Cárcere, v. 6, trad. Carlos Nelson Coutinho e Luis Sérgio Henriques, p. 
136-8. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.  

459 Antonio GRAMSCI. Escritos políticos, v. 2 – 1921-1926, trad. Carlos Nelson Coutinho, p. 405-35. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.   

460 Antonio GRAMSCI. Escritos políticos, v. 1 – 1910-1920, trad. Carlos Nelson Coutinho, p. 46-8 e 84-6. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.  
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Cadernos do Cárcere) 461 ou a que comenta sobre a alegria de saber que os filhinhos estão 

aprendendo a caçar rãs 462. 

Essas duas notas sobre os grupos subalternos não atraíram tanto a atenção como os 

mais famosos textos, entretanto são prenhes de pistas, e constituem um caminho de diálogo 

com a filosofia política da superação da condição subalterna, pois, a partir da constatação 

“realista da existência de dirigentes e dirigidos” com a qual Gramsci sempre trabalhou, 

deve-se iniciar um processo de historicização radical dessa condição, no qual o máximo 

realismo da razão será articulado a todo otimismo da vontade, de maneira a que a teoria 

possa interferir na vida, em forma política, para encurtar a distância entre história e lógica. 

A primeira nota aponta o caráter desagregado e episódico da história dos grupos 

sociais subalternos: “§ 2. Critérios metodológicos. A história dos grupos sociais 

subalternos é necessariamente desagregada e episódica. É indubitável que, na atividade 

histórica destes grupos, existe a tendência à unificação, ainda que em termos provisórios, 

mas esta tendência é continuamente rompida pela iniciativa dos grupos dominantes e, 

portanto, só pode ser demonstrada com o ciclo histórico encerrado, se este se encerra com 

sucesso. Os grupos subalternos sofrem sempre a iniciativa dos grupos dominantes, mesmo 

quando se rebelam e insurgem: só a vitória ‘permanente’ rompe, e não imediatamente, a 

subordinação. Na realidade, mesmo quando parecem vitoriosos, os grupos subalternos 

estão apenas em estado de defesa, sob alerta (pode-se demonstrar esta verdade com a 

história da Revolução Francesa, pelo menos até 1830). Por isto, todo traço de iniciativa 

autônoma por parte dos grupos subalternos deve ser de valor inestimável para o historiador 

integral; daí decorre que uma tal história só pode ser tratada através de monografias e que 

cada monografia demanda um acúmulo muito grande de materiais freqüentemente muito 

difíceis de recolher.” 463 

                                                           

461 Antonio GRAMSCI. Cartas do Cárcere, v. 1 – 1926-1930, trad. Luis Sérgio Henriques, p. 126-30. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.  

462 Antonio GRAMSCI. Cartas do Cárcere, v. 2 – 1931-1937, trad. Luis Sérgio Henriques, p. 79-81. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.  

463 Antonio GRAMSCI. Cadernos do Cárcere, v. 5, trad. Luis Sérgio Henriques, p. 135-6. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002. Losurdo comenta essa nota, ressaltando o “caráter tormentoso e contraditório da 
luta pela emancipação”: Domenico LOSURDO. Antonio Gramsci – do liberalismo ao ‘comunismo crítico’, 
trad. Teresa Ottoni, p. 259-61. Rio de Janeiro: Revan, 2006: “A conquista da autonomia das classes 
subalternas não é um resultado irreversível, mas pode continuamente ser colocada em discussão e é em certos 
momentos liquidada pela iniciativa política e ideológica das classes dominantes (...). E novamente emerge o 
caráter tomentoso e contraditório da luta pela emancipação. Esta requer esforços incessantes para ganhar a 
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Aprofundando a primeira nota, Gramsci ressalta que (i) a unidade histórica das 

classes dirigentes acontece no Estado e sua história confunde-se com a própria história de 

seus Estados e (ii) as classes subalternas não conseguem ter unidade e força suficientes 

para implementar uma nova economia política feita Estado: “§ 5. Critério de método. A 

unidade histórica das classes dirigentes acontece no Estado e a história delas é, 

essencialmente, a história dos Estados e dos grupos de Estados. Mas não se deve acreditar 

que tal unidade seja puramente jurídica e política, ainda que também esta forma de unidade 

tenha sua importância, e não somente formal: a unidade histórica fundamental, por seu 

caráter concreto, é o resultado das relações orgânicas entre Estado ou sociedade política e 

‘sociedade civil’. As classes subalternas, por definição, não são unificadas e não podem se 

unificar enquanto não puderem se tornar ‘Estado’: sua história, portanto, está entrelaçada à 

da sociedade civil, é uma função ‘desagregada’ e descontínua da história da sociedade civil 

e, por este caminho, da história dos Estados ou grupos de Estados.” 464 

Para conseguir ser Estado, livrar-se da fase meramente corporativa, de interesses 

que revolvem e resolvem-se na sociedade civil, os grupos subalternos devem buscar um 

conhecimento bastante rigoroso de suas possibilidades, por meio da resolução das 

seguintes questões: “(...) 1) a formação objetiva dos grupos sociais subalternos, através do 

desenvolvimento e das transformações que se verificam no mundo da produção econômica, 

assim como sua difusão quantitativa e sua origem a partir de grupos sociais preexistentes, 

cuja mentalidade, ideologia e fins conservaram por um certo tempo; 2) sua adesão ativa ou 

passiva às formações políticas dominantes, as tentativas de influir sobre os programas 

destas formações para impor reivindicações próprias e as conseqüências que tais tentativas 

têm na determinação de processos de decomposição e de renovamento ou de nova 

formação; 3) o nascimento de novos partidos dos grupos dominantes, para manter  o 

consenso e o controle dos grupos sociais subalternos; 4) as formações próprias dos grupos 

subalternos para reivindicações de caráter restrito e parcial; 5) as novas formações que 

                                                                                                                                                                
massa dos intelectuais não apenas a fim de debilitar e desarticular a frente inimiga, mas também a fim  de 
aumentar o capital de conhecimento do qual as classes subalternas têm necessidade desesperadamente. Trata-
se então de trabalhar para produzir uma ‘fratura’ de amplas proporções entre burguesia e intelectuais, 
suscitando em seu interior uma difusa ‘tendência de esquerda’ e fazendo com que um determinado número 
deles se alinhe coerentemente com o proletariado, ‘adiram ao seu programa e à sua doutrina, se confundam 
com o proletariado, tornem-se e sintam-se parte integrante’ (...). Porém, em situações de graves crises 
históricas, a conquista exaustivamente conseguida pode transformar-se em uma fuga em massa, anulando ou 
fazendo retroceder o processo de emancipação.”    

464 Antonio GRAMSCI. Cadernos do Cárcere, v. 5, op. cit., p. 139-40. 
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afirmam a autonomia dos grupos subalternos, mas nos velhos quadros; 6) as formações que 

afirmam a autonomia integral, etc.” 465 

A consecução desse programa de pesquisa e a concretização de suas conclusões 

são, para Gramsci, a realização histórica da junção de povo e príncipe em Maquiavel, ou a 

dupla “desvelar o feitiço/vislumbrar a amizade” em La Boétie. Como se nota, todavia, a 

passagem da história à possibilidade é acidentada. Os grupos subalternos encontram-se 

afirmando que o príncipe é “grande, corajoso, grave e forte”, submetidos ao feitiço. Os 

grupos subalternos encontram-se submetidos à hegemonia. 

 

IV.b.2. Grupos subalternos e hegemonia  

Os grupos subalternos são submetidos à hegemonia dos grupos dirigentes. 

Hegemonia é a capacidade de fazer o dominado executar o projeto do dominante, crendo 

que esse projeto (que é o melhor para os dominantes) seja o melhor para si (dominados). 

Isso implica que a hegemonia guarda um aspecto de consenso e de avanço relativo para o 

dominado, ainda que esteja sempre amparada na coerção, além de ser um caminho muito 

menos prenhe de possibilidades do que o caminho livre da hegemonia exercida. 466 

                                                           

465 Ibid, p. 140. Cf. p. 140-1:”(...) a história dos partidos dos grupos subalternos é muito complexa, uma vez 
que deve incluir todas as repercussões das atividades de partido em toda a área dos grupos subalternos em seu 
conjunto e nos comportamentos dos grupos dominantes, e deve incluir as repercussões das atividades – bem 
mais eficazes, porque sustentadas pelo Estado – dos grupos dominantes sobre os subalternos e seus partidos. 
Entre os grupos subalternos, um exercerá ou tenderá a exercer uma certa hegemonia através de um partido, e 
é preciso estabelecer isto, estudando também o desenvolvimento de todos os outros partidos, por incluírem 
elementos do grupo hegemônico ou dos outros grupos subalternos que sofrem tal hegemonia. Podem-se 
construir muitos cânones de investigação histórica a partir do exame das forças inovadoras italianas que 
guiaram o Risorgimento nacional: estas forças tomaram o poder, unificaram-se no Estado moderno italiano, 
lutando contra determinadas outras forças e ajudadas por determinados auxiliares ou aliados; para se 
tornarem Estado, deviam subordinar a si ou eliminar as primeiras e ter o consentimento ativo ou passivo das 
outras. Portanto, o estudo do desenvolvimento destas forças inovadoras, de grupos subalternos a grupos 
dirigentes e dominantes, deve investigar e identificar as fases através das quais elas adquiriram a autonomia 
em relação aos inimigos a abater e a adesão dos grupos que as ajudaram ativa ou passivamente, uma vez que 
todo este processo era necessário historicamente para se unificarem em Estado. O grau de consciência 
histórico-política a que estas forças inovadoras chegaram progressivamente, nas várias fases, se mede 
exatamente com estes dois parâmetros, e não apenas com aquele de sua separação das forças anteriormente 
dominantes. Habitualmente se recorre só a este critério e se tem assim uma história unilateral ou, às vezes, 
não se compreende nada, como no caso da história da península a partir da Era das Comunas. A burguesia 
italiana não soube unificar em torno de si o povo, e esta foi a causa de suas derrotas e das interrupções de seu 
desenvolvimento. Também no Risorgimento, tal egoísmo estreito impediu uma revolução rápida e vigorosa 
como a francesa. Eis uma das questões mais importantes e uma das causas de dificuldades mais graves para 
fazer a história dos grupos sociais subalternos e, portanto, a história pura e simples (passada) dos Estados.” 

466 Alessandro OCTAVIANI. Hegemonia e direito: uma reconstrução do conceito de Gramsci, op. cit., p. 51. 
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O conceito de hegemonia encontra-se em uma topografia de noções sociológicas 

que incluem o poder, os tipos de dominação legítima (Weber), a hegemonia (Gramsci) e o 

poder simbólico (Bourdieu). 467 

Poder é a capacidade de impor a vontade a outrem, independentemente da 

resistência oferecida; dominação legítima é a aceitação do sentido da ordem, porque 

“sempre foi assim”, porque quem emana a ordem “é fantástico” ou porque o sistema que 

emana a ordem “é certamente o mais eficiente”. 468 

Hegemonia é um passo além da dominação legítima, pois não significa mera 

aceitação da ordem social pelo dominado, mas sim um querer ativo por parte do 

hegemonizado, que enxerga, na ordem com a qual lucra o hegemônico, uma criação sua, da 

qual tirará amplo proveito. 469   

Os artífices das ferramentas da hegemonia são fundamentalmente de dois tipos: os 

intelectuais e o mundo da produção econômica. As classes forjam seus intelectuais, aqueles 

                                                           

467 Ibid, p. 58-64.  

468 Ibid, p. 59-60.  

469 Essa construção consensual não é puramente ilusória; pelo contrário, se não encontrasse eco na realidade 
não resistiria. Existe ali algum grau de consenso e algum ganho para o submetido à hegemonia, mas, como 
afirmado, por trás do consenso está a coerção, e o caminho oferecido pelo hegemônico é sempre inferior em 
possibilidades aos que o hegemonizado poderia construir por si, pelo fato mínimo de que seriam seus 
próprios caminhos. Uma sugestão próxima, refazendo o percurso de La Boétie, Weber e a manufatura 
contemporânea do consenso pelos meios de comunicação de massa está em Fábio Konder COMPARATO. A 
geração controlada da opinião pública, in Folha de São Paulo, 9 de setembro de 1997, A-3: “Na segunda 
metade do século 16, Étienne de la Boétie, o dileto amigo de Montaigne, formulou no ‘Discurso da Servidão 
Voluntária’ o magno problema político de todos os tempos: como é possível que a multidão, que tem sempre 
a seu favor a força do número, se submeta voluntariamente ao governo de um só ou de alguns poucos e se 
deixe dominar pelos governantes? Dois séculos depois, David Hume repropôs a questão. ‘Nada se afigura 
mais surpreendente aos que consideram os negócios humanos sob um ponto de vista filosófico’, escreveu, 
‘do que a facilidade com que os muitos são governados pelos poucos e a submissão implícita com que os 
homens abrem mão dos próprios sentimentos e paixões em favor dos governantes’. Para ele, esse fato 
paradoxal só poderia explicar-se pela força da opinião pública: tanto a ‘opinião de interesse’, isto é, o 
sentimento geral de que os governantes favorecem os interesses do povo, quanto a ‘opinião de direito’, ou 
seja, a generalizada convicção de que os que governam têm direito a exercer o poder. Max Weber, no início 
deste século, desenvolveu mais fundamente essas idéias, introduzindo o conceito de dominação legítima. 
Segundo ele, há três tipos ou modelos abstratos de legitimidade política: a tradicional, fundada na 
longevidade dos costumes e visões de mundo; a carismática, que se irradia da excepcional capacidade de 
liderança do chefe; e a racional, organizada em torno da legalidade administrativa. Os governos são sempre 
julgados pelo povo segundo um desses padrões de legitimidade. Tudo isso é certo, mas os autores clássicos 
partem todos do pressuposto de que a formação da opinião pública independe da ação dos governantes. 
Mesmo podendo influenciá-la até certo ponto, eles seriam impotentes para fabricá-la como bem entendessem. 
Ora, o extraordinário desenvolvimento das técnicas de propaganda pelos meios de comunicação de massa, no 
correr desse século, veio desmentir radicalmente esse pressuposto.” Essa preocupação com o “ponto 
nevrálgico” encontra-se detalhada em Fábio Konder COMPARATO. Tocando no ponto nevrálgico: a 
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que traduzem em conceitos, em falas, em programas, seus projetos sociais. Se estivermos 

falando das classes relevantes do mundo contemporâneo, Gramsci chamará seus 

intelectuais (das classes dirigentes ou subalternas/insurgentes) de “orgânicos”. Os 

intelectuais “tradicionais” são aqueles vinculados a estruturas anteriores ao surgimento das 

atuais classes, como os intelectuais da Igreja, por exemplo, que apresentam a pretensão de 

distância dos conflitos viscerais (mas que, sem dúvida, podem passar, como 

freqüentemente passam, à função de intelectuais orgânicos, operando a luta de classes). 470 

Os grupos subalternos apresentam grande dificuldade de forjarem seus próprios 

intelectuais orgânicos, seguindo a organização de mundo forjada pelos intelectuais 

orgânicos das classes dirigentes. Quando forjam seus intelectuais, não raro acontece sua 

cooptação, tornando os grupos subalternos acéfalos, retardando, mais uma vez, um 

movimento de cimentação de consciência, prática e instituições. 471  

Além disso, outra esfera artífice da hegemonia é “fábrica”, o direto mundo da 

produção econômica. Ali, o trabalhador e suas ramificações (familiares e de amizade) são 

submetidos a programação de sentido que parte, sem mediações, diretamente das 

necessidades maquinizadas: os horários autoritários, a forma burocratizante, a necessidade 

de maior especialização, a distinção social entre os mais graduados, os maiores salários 

para os operadores com maior domínio de tecnologias avançadas e idiomas estrangeiros, a 

obtenção das maiores capacidades a partir do acúmulo histórico (de classe e familiar) 

anterior, são todas questões coaguladas no dia-a-dia da produção, que se impõem com 

violência simbólica, sem a necessidade da mediação do intelectual, inscrevendo-se no 

corpo.  

A máquina é seu próprio intelectual; a produção é seu próprio texto; a organização 

é seu próprio comentário e divulgador. Nesse ambiente, os grupos subalternos, ao 

necessitarem subordinar-se ao modo de produção dominante para garantir sua reprodução, 

agregam-se a um círculo que crava nos seus objetos sua própria reprodução. 472 

                                                                                                                                                                
democratização da informação e da comunicação social, in Fábio Konder COMPARATO. Para viver a 
democracia, op. cit., p. 137-46.  

470 Alessandro OCTAVIANI. Hegemonia e direito: uma reconstrução do conceito de Gramsci, op. cit., p. 
64-75.  

471 Ibid, p. 111-4.  

472 Ibid, p. 75-83.  
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Romper o complexo e totalizante fenômeno da hegemonia é uma tarefa que 

significa tornar-se dirigente, apto a ser Estado, transformar em outra a economia política 

que o Estado sanciona. 473 

A realização desse programa pode receber uma reposição particularizada – tendo-se 

aqui os mesmos cuidados do capítulo anterior, de não reduzir a proposição gramsciana à 

essa reposição – na construção de uma democracia participativa quente. 

 

IV.c. Uma reposição do desafio gramsciano: a democracia participativa 

quente 

 

IV.c.1. O bloqueio prático e teórico às “classes perigosas” 

Nesse momento, efetuarei ainda um outro deslocamento discursivo. Partindo da 

filosofia política de Maquiavel e La Boétie, encartei a questão da obediência em Gramsci, 

o que necessariamente leva a investigações no terreno da sociologia do poder, da história e 

da própria política concreta. 

No atual tópico, a questão da subordinação e da possibilidade de emancipação é 

tomada dentro de um espaço muito particularizado, as estruturas institucionais e teóricas da 

democracia, qual vivenciadas no século XX e início do XXI. 

O diagnóstico inicial é o de que a democracia encontrou momentos de avanço, e 

hoje enfrenta bloqueios de incorporação de massas e de realização efetiva de direitos. O 

conflito distributivo organizado ao longo do século XX parece ter entrado em um ponto de 

inflexão conservador, estacionário ou reacionário. Para Losurdo, “a legislação eleitoral 

multiplica ainda mais os efeitos em qualquer caso derivados do monopólio que a grande 

riqueza detém sobre um aparelho de mass-media com um poder sem precedentes na 

história, acelerando e reforçando o processo de decapitação política das classes 

subalternas. (...) O processo de emancipação que, nos últimos dois séculos, conquistou o 

sufrágio universal igual (uma cabeça, um voto), reivindicou a representação proporcional 

em nome do ‘mesmo valor representativo’ de cada voto (...), contestou o monopólio 

                                                           

473 Ibid, p. 45-50.  
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(independentemente de como se configurasse ou camuflasse) dos órgãos representativos 

por parte da riqueza, associou direitos políticos a direitos sociais e econômicos, viu e 

celebrou a democracia como emancipação das classes, das ‘raças’ e dos povos mantidos 

em condição de subalternidade – tal processo parece ter sofrido uma grave interrupção. 

Neste sentido, estamos em uma fase de des-emancipação, uma daquelas que caracterizaram 

o longo e tortuoso caminho da democracia, mas cuja superação por ora não se consegue 

entrever.” 474 

Esse bloqueio à realização da democracia opera-se em terreno prático e teórico. Por 

isso, é útil traçar um mapa das teorias democráticas.  

Marcos Nobre apresenta cinco modelos “pontos de referência para o debate 

contemporâneo”: o competitivo elitista 475, o pluralista 476, o “legal” do Estado mínimo 477, 

a democracia participativa 478 e o deliberativo 479.  

                                                           

474 Domenico LOSURDO. Democracia ou bonapartismo, trad. Luis Sérgio Henriques, p. 333. São Paulo: 
Unesp, 2004. 

475 Marcos NOBRE. Participação e deliberação na teoria democrática: uma introdução, in Vera Coelho e 
Marcos Nobre (orgs.). Participação e deliberação – Teoria democrática e experiências institucionais no Brasil 
contemporâneo, p. 31. São Paulo: Ed. 34, 2004: “O primeiro modelo, conhecido como ‘competitivo elitista’ 
ou simplesmente ‘elitista’, parte do diagnóstico weberiano (...) se pretende realista, muito embora mantenha 
premissas normativas. O autor tomado aqui como paradigmático do modelo é Joseph Schumpeter (...). (...) 
um modelo em que democracia passa a ser um arranjo institucional capaz de produzir decisões necessárias à 
reprodução social e econômica nas condições de uma sociedade pós-tradicional, em que não há um mesmo 
conjunto de valores últimos partilhados por todos os membros do corpo político. (...) os arranjos 
institucionais garantidos pela democracia podem servir a diversos fins, não estando inscrito na lógica de 
funcionamento qualquer fim intrínseco. (...) ‘os únicos participantes integrais são os membros das elites 
políticas nos partidos e nos cargos públicos (...)’.”  

476 Ibid, p. 32: “O segundo modelo, conhecido como ‘pluralista’, tem sua origem, em boa medida, no modelo 
elitista, com o qual compartilha a pretensão realista, mas critica o modelo elitista justamente por considerá-lo 
insuficientemente realista. (...) paradigmático do modelo pluralista é Robert Dahl (...). (...) projetam uma 
imagem da democracia como estímulo e como garantia da competição entre grupos de interesses, com 
proteção de minorias e de direitos de participação, pretende-se uma teoria descritiva e dispõem de uma 
concepção de poder bastante mais larga que a do modelo elitista.” 

477 Ibid, p. 32-3: “O terceiro modelo, que poderia ser chamado de ‘legal’, com fortes elementos libertarianos e 
do liberalismo que ficou conhecido como ‘a nova direita’, é assumidamente normativo e tem nas figuras de 
Friedrich Hayek (...) [e] Robert Nozik (...) as referências (...). (...) Trata-se de uma radical defesa das 
liberdades negativas como valor supremo, como valor que deve se impor em qualquer eventual conflito de 
princípios políticos e jurídicos. Com isso, trata-se também de uma radical defesa do Estado mínimo e do 
laisser faire como valor fundamental da vida social. (...) A intervenção estatal só tem razão de ser na medida 
em que fomenta a perseguição dos objetivos dos indivíduos e deve ser rigorosamente limitada pela idéia 
mesma de Estado de Direito. (...) ‘a democracia não é um fim em si mesmo; ela é antes um meio (...)’.” 

478 Ibid, p. 33-4: “O quarto modelo é aquele que poderia ser chamado de ‘participativo’. (...) Carole Pateman 
(...), Nikos Poulantzas (...) e C. B. Macpherson (...). Trata-se de uma corrente teórica conhecida como ‘nova 
esquerda’, herdeira dos movimentos contestatórios da década de 1960 e que se contrapõem com vigor ao 



 218 

Dentre esses modelos, Boaventura de Souza Santos sustenta que um tornou-se “o 

modelo hegemônico (democracia liberal, representativa)”, e suas questões internas 

terminaram por revelar-lhe os limites e sugerir outros cenários possíveis. 480   

Nessa senda, Santos e Avritzer traçam um panorama de tais questões, afirmando 

que, ao longo do século XX, houve dois debates principais, o primeiro sobre a 

desejabilidade da democracia e o segundo sobre suas condições estruturais. 481 O resultado 

final desses debates é “a concepção hegemônica de democracia”: “(...) concepção 

hegemônica da democracia. Os principais elementos dessa concepção seriam a tão 

apontada contradição entre mobilização e institucionalização (Huntington, 1968; Germani, 

1971); a valorização positiva da apatia política (Downs, 1956), uma idéia muito salientada 

por Schumpeter, para quem o cidadão comum não tinha capacidade ou interesse político 

senão para escolher os líderes aos quais caberia tomar as decisões (1942: 269); a 

concentração do debate democrático na questão dos desenhos eleitorais das democracias 

(Lijphardt, 1984); o tratamento do pluralismo como forma de incorporação partidária e 

disputa entre as elites (Dahl, 1956; 1971) e a solução minimalista para o problema da 

                                                                                                                                                                
modelo ‘legal’ descrito anteriormente, na medida em que toma como ponto de partida a intuição original de 
Marx de que o mercado capitalista cristaliza desigualdades anteriormente produzidas, sendo a mais 
importante dentre elas aquela entre os detentores dos meios de produção e aqueles obrigados a vender sua 
força de trabalho. (...) superar não apenas as desigualdades materiais (...) mas também os déficits de 
formação política da opinião e da vontade que daí resultam, o que significa antes de mais nada ampliar a 
participação nos processos decisórios. (...) aponta para além das instituições democráticas sob o capitalismo. 
(...) as instituições representativas e o próprio governo devem ser entendidos meramente como realização da 
vontade dos cidadãos e jamais como as instituições democráticas por excelência (...) [e] um democrata 
participativo não aceita qualquer divisão rígida entre Estado e sociedade civil, mas antes, seguindo Jean-
Jacques Rousseau – o inspirador maior dessa vertente teórica –, enfatiza a necessária identidade entre 
governantes e governados resultante de um único contrato social que instituiu um único corpo político.” 

479 Ibid, p. 34: “(...) o quinto modelo é representado pelos democratas deliberativos. (...) apresentam uma 
teoria explicitamente normativa de democracia, cujo cerne é o respeito ao requisito essencial da legitimidade 
dos processos democráticos, legitimidade que é dependente, por sua vez, do respeito a procedimentos 
imparciais de deliberação.” 

480 Boaventura de Souza SANTOS (org.). Democratizar a democracia – os caminhos da democracia 
participativa, op. cit., p. 32: “(...) o modelo hegemônico de democracia (democracia liberal, representativa), 
apesar de globalmente triunfante, não garante mais que uma democracia de baixa intensidade baseada na 
privatização do bem público por elites mais ou menos restritas, na distância crescente entre representantes e 
representados e em uma inclusão política abstrata feita de exclusão social. Paralelamente a este modelo 
hegemônico de democracia, sempre existiram outros modelos, como a democracia participativa ou a 
democracia popular, apesar de marginalizados ou desacreditados. Em tempos recentes, um desses modelos, a 
democracia participativa, tem assumido nova dinâmica, protagonizada por comunidades e grupos sociais 
subalternos em luta contra a exclusão social e a trivialização da cidadania, mobilizados pela aspiração de 
contratos sociais mais inclusivos e de democracia de mais alta intensidade.” 

481 Boaventura de Souza SANTOS e Leonardo AVRITZER. Para ampliar o cânone democrático, ibid, p. 39-
41. 
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participação pela via da discussão das escalas e da complexidade (Bobbio, 1986; Dahl, 

1991). Todos esses elementos que poderiam ser apontados como constituintes de uma 

concepção hegemônica da democracia não conseguem enfrentar adequadamente o 

problema da qualidade da democracia que voltou à tona com a assim chamada ‘terceira 

onda de democratização’.” 482 

Para os autores, a qualidade da democracia resolve-se com a proposição e 

realização da democracia participativa 483, para a qual propõem três teses: “1ª. tese: Pelo 

fortalecimento da demodiversidade.” 484; “2ª. tese. Fortalecimento da articulação contra-

hegemônica entre o local e o global.” 485; “3ª. tese. Ampliação do experimentalismo 

democrático.” 486 

No próximo tópico, apresentarei três propostas que tentam, em alguma medida, 

concretizar essas três teses. 487 Tais propostas são um horizonte a partir do qual deve ser 

                                                           

482 Ibid, p. 39-42. 

483 Ibid, p. 110-1. 

484 Ibid, p. 77: “Essa tese implica reconhecer que não existe nenhum motivo para a democracia assumir uma 
só forma. Pelo contrário, o multiculturalismo e as experiências recentes de participação apontam no sentido 
da deliberação pública ampliada e do adensamento da participação. O primeiro elemento importante da 
democracia participativa seria o aprofundamento dos casos nos quais o sistema político abre mão de 
prerrogativas de decisão em favor de instâncias participativas.”   

485 Ibid: “Novas experiências democráticas precisam de apoio de atores democráticos transnacionais nos 
casos nos quais a democracia é fraca, como ficou patente no caso colombiano. Ao mesmo tempo, 
experiências alternativas bem-sucedidas como a de Porto Alegre e a dos Panchayats na Índia precisam ser 
expandidas para que se apresentem como alternativas ao modelo hegemônico. Portanto, a passagem do 
contra-hegemônico do plano local para o global é fundamental para o fortalecimento da democracia 
participativa.”   

486 Ibid, p. 78: “(...) as novas experiências bem-sucedidas se originaram de novas gramáticas sociais nas quais 
o formato da participação foi sendo adquirido experimentalmente. É necessário para a pluralização cultural, 
racial e distributiva da democracia que se multipliquem experimentos em todas essas direções.”  

487 Não farei, assim, qualquer menção à legitimidade, condições de operacionalidade ou moralidade das 
propostas. Para uma visão de questões dessa natureza no debate brasileiro contemporâneo: Marcos NOBRE. 
Participação e deliberação na teoria democrática: uma introdução, in Vera Coelho e Marcos Nobre (orgs.). 
Participação e deliberação..., op. cit., p. 21-40. Cícero ARAÚJO. Razão pública, bem comum e decisão 
democrática, in Vera Coelho e Marcos Nobre (orgs.). Participação e deliberação..., op. cit., p. 157-69. 
Denílson WERLE. Democracia deliberativa e os limites da razão pública, in Vera Coelho e Marcos Nobre 
(orgs.). Participação e deliberação..., op. cit., p. 131-56. Álvaro de VITA. Democracia deliberativa ou 
igualdade de oportunidades políticas?, in Vera Coelho e Marcos Nobre (orgs.). Participação e deliberação..., 
op. cit., 107-30. Marcelo NEVES. Do consenso ao dissenso: o Estado democrático de direito a partir e além 
de Habermas, in Jessé Souza (org.). Democracia hoje – novos desafios para a teoria democrática 
contemporânea, p. 111-63. Brasília: UNB, 2001. Para alguns relatos de experiências de experimentalismo 
democrático no Brasil e em países semi-periféricos: Vera COELHO. Conselhos de saúde enquanto 
instituições políticas: o que está faltando?, in Vera Coelho e Marcos Nobre (orgs.). Participação e 
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julgada a regulação brasileira sobre os recursos genéticos, pois representam um ponto de 

tensão com a prática fria da democracia contemporânea nos moldes apontados acima. A 

partir dessas propostas, a própria tecnociência pode vir a ser objeto de práticas de 

democracia participativa quente, que enxerguem os afetados também como partícipes.  

   

IV.c.2. Propostas de democracia participativa quente 

 

IV.c.2.i. A institucionalização do contra-poder popular: Fábio Konder Comparato 

A proposta da “institucionalização do contra-poder popular” articulada por Fábio 

Konder Comparato, objeto de uma série de artigos na grande imprensa e de uma campanha 

nacional promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil que resultou na apresentação de 

projetos de lei ao Congresso Nacional, encontra raízes em sua reflexão anterior. 

Considerando que “as características da soberania popular reduziram-se, pois, ao fato de 

que a vontade do povo é considerada a fonte de todos os poderes políticos, desaparecendo 

a prerrogativa de uma intervenção direta nos processos de governo” 488, o jurista postula 

                                                                                                                                                                
deliberação..., op. cit., p. 255-69. Angela ALONSO e Valeriano COSTA. Dinâmica da participação em 
questões ambientais: uma análise das audiências públicas para o licenciamento ambiental do Rodoanel, in 
Vera Coelho e Marcos Nobre (orgs.). Participação e deliberação..., op. cit.,290-312. Pedro JACOBI. A gestão 
participativa de bacias hidrográficas no Brasil e os desafios do fortalecimento de espaços públicos 
colegiados, in Vera Coelho e Marcos Nobre (orgs.). Participação e deliberação..., op. cit., p. 270-89. D. L. 
SHETH. Micromovimentos na Índia: para uma nova política de democracia participativa, in Boaventura de 
Souza SANTOS (org.). Democratizar a democracia..., op. cit., p. 85-131. Sakhela BUHLUNGU. O 
reinventar da democracia participativa na África do Sul, in Boaventura de Souza SANTOS (org.). 
Democratizar a democracia..., op. cit., p. 138-70. Denise VITALE. Democracia direta e poder local: a 
experiência brasileira do orçamento participativo, in Vera Coelho e Marcos Nobre (orgs.). Participação e 
deliberação..., op. cit., p. 239-54. Boaventura de Souza SANTOS. Orçamento participativo em Porto Alegre: 
para uma democracia redistributiva, in Boaventura de Souza SANTOS (org.). Democratizar a democracia..., 
op. cit., p.455-559. Tarso GENRO e Ubiratan de SOUZA. Orçamento participativo – a experiência de Porto 
Alegre. São Paulo: Perseu Abramo, 1997. Mais críticos aos limites da experiência do orçamento 
participativo: Carlos Alberto BELLO. Orçamento participativo em São Paulo: uma invenção de limitado 
alcance, in Francisco de Oliveira e Cibele Rizek (orgs.). A era da indeterminação, op. cit., p. 103-27. Cibele 
RIZEK. São Paulo: orçamento e participação, in Francisco de Oliveira e Cibele Rizek (orgs.). A era da 
indeterminação, op. cit., p. 129-56. Para um panorama da gestação teórica sobre o orçamento participativo no 
Brasil: Tarso GENRO. Utopia possível, 2 ed., p. 163-77. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1995. Tarso GENRO. 
O futuro por armar – democracia e socialismo na era globalitária, p. 56-63. Petrópolis: Vozes, 1999. Tarso 
GENRO. Combinar democracia direta e democracia representativa, in Tarso GENRO et. al.. Desafios do 
governo local – o modo petista de governar, p. 14-31. São Paulo: Perseu Abramo, 1997. Para uma narrativa 
sobre a disputa política no Rio Grande do Sul, que gestou a experiência mais sólida de orçamento 
participativo: J. Luiz MARQUES. Rio Grande do Sul – a vitória da esquerda. Petrópolis: Vozes, 1998. Para 
uma introdução ao PT: André SINGER. O PT. São Paulo: Publifolha, 2001.    

488 Fabio Konder COMPARATO. Por que não a soberania dos pobres?, in Para viver a democracia, op. cit., 
p. 68. 
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uma série de propostas de “participação institucional de todo o povo na prestação dos 

serviços de interesse comum, de modo a superar a dicotomia artificial entre Estado e 

sociedade civil, herdada do constitucionalismo clássico.” 489  

A ação política em uma “democracia autêntica (...) não se desenvolve apenas no 

nível do poder estatal, com o objetivo de conquistá-lo ou mantê-lo. Ela deve também 

exercer-se diretamente pelo próprio povo, perante todos os órgãos do Estado, não só para 

fiscalizá-los, denunciar os crimes, desvios, imoralidades e omissões, mas também para que 

o povo tome por si, e não por meio de representantes, as grandes decisões políticas, aquelas 

que empenham o futuro da coletividade em todos os níveis: local, regional e nacional. Na 

esfera do Estado, são incontestavelmente os partidos os partidos políticos os grandes 

instrumentos da representação popular. Mas ainda não conseguimos criar um sistema 

organizado de agentes políticos que atuem, com o povo, como instrumentos de contra-

poder perante os órgãos do Estado. Vai, pois, aqui a idéia de criar um consórcio das 

organizações não-governamentais dedicadas, exclusivamente, à tarefa de atuar como 

agentes desse contra-poder popular. O povo soberano teria assim, a seu serviço, um 

instrumento político capaz de promover protestos e campanhas de opinião pública, bem 

como de utilizar, da melhor maneira, os escassos mecanismos de denúncia e 

responsabilização dos agentes públicos existentes em nosso sistema jurídico: ações 

populares, ações civis públicas, representação ao Ministério Público por improbidade 

administrativa ou práticas criminosas em geral, denúncias de crimes de responsabilidade 

visando ao impeachment. O consórcio poderia também incumbir-se de promover 

iniciativas populares legislativas e de apresentar, para os órgãos competentes, propostas de 

mudança constitucional ou de realização de plebiscitos e referendos.” 490 

                                                           

489 Fábio Konder COMPARATO. A participação popular no exercício das funções públicas, ibid, p. 136. 

490 Fábio Konder COMPARATO. Organizar o contra-poder popular, in Folha de São Paulo, 22 de fevereiro 
de 2004, p. A-3. Fábio Konder COMPARATO. O que está em causa, in Folha de São Paulo, 10 de março de 
2004, p. A-3: “O que está em causa é saber se somos ou não capazes de criar um sistema de controle popular 
do funcionamento dos órgãos estatais, não só para que o povo responsabilize diretamente os autores de 
abusos de poder e de políticas públicas desastradas, mas também para que ele próprio, sem a intermediação 
dos agentes políticos, decida sobre as grandes questões que dizem respeito ao interesse nacional. (...) É um 
escândalo reconhecer que a garantia do desenvolvimento nacional, declarada na Constituição da República, 
vem sendo afastada, há mais de uma década, pela aplicação de receitas econômicas elaboradas pelos teóricos 
do capitalismo internacional. Poderíamos começar, como propus, pelo aproveitamento daquilo que já existe 
de organizado na sociedade civil. Por que não criar um ambiente de sinergia, fazendo com que entidades 
realmente dedicadas ao bem público, e não à defesa de interesses privados, exerçam o controle sistemático do 
funcionamento dos poderes do Estado? Em suma, o que está em causa é simplesmente fazer com que o povo 
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A proposta postula a articulação de uma teia que possa exercer o controle, 

fenômeno que compreende três funções: (i) fixar diretrizes gerais; (ii) escolher e demitir 

gestores e (iii) fiscalizar a gestão e responsabilizar gestores por prejuízos causados. 491  

Tais pautas gerais particularizam-se em projeto de lei de iniciativa popular que “(...) 

desbloqueia o plebiscito e o referendo e reforça substancialmente a iniciativa popular 

legislativa. Eis as principais disposições dessa proposta legislativa: 1) cria a iniciativa 

popular de plebiscitos e referendos; 2) permite ao povo decidir por plebiscito sobre a 

realização das políticas econômicas e sociais previstas na Constituição, bem como sobre a 

concessão de serviços públicos e a alienação controle de empresas estatais; 3) torna 

dependente de decisão popular a alienação de bens pertencentes ao patrimônio nacional; 4) 

estende o referendo a emendas constitucionais e a acordos ou tratados internacionais; 5) 

torna obrigatório o referendo de quaisquer leis em matéria eleitoral; 6) estabelece 

preferência na tramitação de projetos de lei de iniciativa popular e impede a alteração ou a 

revogação de leis de iniciativa popular sem a concordância do povo.” 492   

                                                                                                                                                                
assuma o papel que lhe compete no regime democrático, e do qual ele não pode abrir mão: o de verdadeiro 
protagonista da vida política.” 

491 Fábio Konder COMPARATO. Ainda o contrapoder popular, in Folha de São Paulo, 26 de maio de 2004, 
p. A-3. “Os empresários capitalistas, que sempre souberam defender competentemente os seus interesses, de 
há muito encontraram a verdadeira solução para o dilema, no quadro de suas empresas: é a instituição do 
poder de controle. Ele compreende, basicamente, três funções: 1) fixar as diretrizes gerais das políticas da 
empresa; 2) eleger os administradores e demiti-los a qualquer tempo; 3) fiscalizar a sua gestão e 
responsabilizá-los pelos prejuízos causados. Pois bem, a transposição dessa estrutura de poderes para o 
campo das relações políticas representaria a instituição de uma soberania popular efetiva, e não meramente 
simbólica, como existe hoje. O povo passaria a ter o poder de 1) fixar de tempos as grandes diretrizes de 
governo, à luz dos objetivos fundamentais da nossa República, definidos na nossa Constituição (lembremo-
nos de que o país vive há décadas sem um projeto nacional de desenvolvimento!); 2) destituir a qualquer 
tempo os chefes do Poder Executivo e dissolver as Casas Legislativas; 3) responsabilizar diretamente todos 
os agentes públicos, em qualquer dos órgãos do Estado. Essa é a meta.”  

492 Fábio Konder COMPARATO. Viva o povo brasileiro!, in Folha de São Paulo, 15 de novembro de 2004, 
p. A-3. Cf. a série de artigos nas quais essa proposta é repetidas vezes apresentada: Fábio Konder 
COMPARATO. Dois escândalos e uma proposta, in Folha de São Paulo, 22 de agosto de 2004, p. A-3. 
Fábio Konder COMPARATO. Brasil, um país em busca de futuro, op. cit. Fábio Konder COMPARATO. O 
teatro político, in Folha de São Paulo, 02 de junho de 2006, p. A-3. Fábio Konder COMPARATO. Fora da 
política não há salvação, in Folha de São Paulo, 24 de agosto de 2006, p. A-3. Fábio Konder 
COMPARATO. O direito à verdade no regime republicano, in Folha de São Paulo, 26 de dezembro de 2004, 
p. A-3. Fábio Konder COMPARATO. A República e a democracia em questão, in Folha de São Paulo, 23 de 
outubro de 2005, p. A-3. Fábio Konder COMPARATO. Último recurso, in Folha de São Paulo, 21 de janeiro 
de 2007, p. A-3. Fábio Konder COMPARATO. Quem tem medo do povo?, in Folha de São Paulo, 13 de 
março de 2007, p. A-3. Fábio Konder COMPARATO. Reflexões médico-políticas, in Folha de São Paulo, 14 
de junho de 2005, p. A-3: “Antes de mais nada, é preciso dar ao povo um mínimo de poder decisório sobre 
matérias que lhes são vitais ou que dizem respeito a assuntos diretamente ligados à soberania nacional, como 
a satisfação dos direitos sociais, econômicos e culturais; a preservação dos bens públicos contra a privataria 
capitalista; ou a salvaguarda do patrimônio nacional contra as investidas predatórias de estrangeiros. É disso 
que cuida, fundamentalmente, o projeto de lei nº 4.718, de 2004, regulando plebiscito, referendo e iniciativa 
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Essas propostas encartam-se na tentativa de aquecer a democracia para combater o 

“estado de regressivo subdesenvolvimento em que temos vivido no último quarto de 

século” 493 e encontraram resistências (como a classificação de “chavismo”) 494. Entretanto, 

servem ao presente trabalho como uma reposição particularizada do desafio gramsciano, 

que instrumentaliza a superação da condição subalterna. O sentido de tais propostas deve 

nortear a regulação brasileira sobre os recursos genéticos, instituindo a pauta de 

participação política intensamente democrática do direito vertido à superação do 

subdesenvolvimento.  

 

IV.c.2.ii. A Democracia Mobilizadora: Mangabeira Unger 

Mangabeira Unger, em sua tentativa de construção de uma teoria contra a as “falsas 

necessidades” (a tentativa de bloquear o futuro em alguns modelos institucionais de 

economia política com origem nos países centrais), parte de uma concepção ampla de 

política: “Por política, nesse cenário, eu me refiro tanto ao mais limitado conceito de luta 

pela obtenção do uso do poder governamental, como aos mais amplos sentidos de conflito, 

controvérsia e compromisso em torno dos termos de relacionamentos práticos, emocionais 

e cognitivos que vivenciamos uns com os outros. Entre esses dois pólos de significação 

encontra-se um sentido intermediário tão central ao argumento desse livro: a política é 

ação prática e espiritual para reprodução, refinamento, reforma ou remodelagem dos 

arranjos institucionais e das crenças arraigadas que informam as rotinas da sociedade.” 495 

                                                                                                                                                                
popular legislativa, apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil à Câmara dos Deputados (...). (...) Em 
segundo lugar, é indispensável alterar a estrutura institucional do Estado brasileiro, para que ele possa 
exercer a sua principal função: dirigir o desenvolvimento nacional. Para tanto, impõe-se a criação de órgãos 
de planejamento nacional, regional e metropolitano, com fundamento nos artigos 25, parágrafos 3º e 43 da 
Constituição Federal. Tais órgãos que seriam independentes do Executivo, deveriam contar com uma efetiva 
participação dos setores diretamente envolvidos na tarefa de desenvolvimento econômico e social. A eles 
incumbiria, com a colaboração dos serviços atualmente localizados no Ministério do Planejamento, no Ipea e 
nos diferentes órgãos de planejamento estadual e municipal, a elaboração dos planos de desenvolvimento e 
dos respectivos orçamentos-programas, que seriam aprovados pelo Poder Legislativo, sem possibilidade de 
veto pelo Executivo.” 

493 Fábio Konder COMPARATO. Além das eleições, in Folha de São Paulo, 05 de janeiro de 2006, p. A-3. 

494 Fábio Konder COMPARATO. Delegados do povo ou donos do poder?, in Folha de São Paulo, 28 de 
fevereiro de 2007, p. A-3.   

495 Roberto Mangabeira UNGER. Necessidades falsas – introdução a uma teoria social antideterminista a 
serviço da democracia radical, p. 22-3. São Paulo: Boitempo, 2005. 
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Essa concepção ampla da atividade política, que tem em seu nível médio a 

remodalagem da rotina institucional, deve afastar a “ciência” das instituições – a economia, 

a ciência política e o direito – advinda dos centros bem-pensantes, se quiser ter alguma 

chance de oferecer aos países subdesenvolvidos algo mais do que a própria condição 

contemporânea. 496 É a rebeldia mental dos países centrais à sua época de retardatários que 

devemos emular, não suas prescrições presentes, cuja função é dada por sua atual posição 

dominante: “Todo país precisa dizer não às idéias e aos interesses dominantes no mundo e 

na época em que emerge. Assim fizeram os países que hoje nos esmeramos em imitar. 

Insistimos em fazer o que dizem em vez de fazer o que fizeram.” 497  

A remodelagem da rotina institucional inicia-se com um “aquecimento de 

temperatura”, que “energize a política”: “Para se energizar a política, devem ser adotados 

arranjos e modelos que mantenham a sociedade civil em um alto nível de engajamento 

cívico, favorecendo-se uma solução rápida para impasses que surjam entre ramos do 

governo, a par de repetidas práticas de reformas estruturais.” 498  

O resultado será algo como uma combinação pulsante da democracia representativa 

e direta 499, classificado como “democracia mobilizadora”: “Para a democracia 

mobilizadora, não há um local priviligiado para emoção verdadeira, ou melhor, o palco 

perfeito é toda a sociedade; ela quer aquecer a política, tanto a macropolítica da mudança 

institucional quanto a micropolítica das relações pessoais, e afrouxar os estrangulamentos 

parciais sobre os recursos básicos de construção de sociedade do poder político, capital 

econômico e autoridade cultural. Ela se recusa a abandonar, ou estreitar, o espaço da 

política, abrangendo toda a sociedade. (...) O paralelo espiritual à hipótese empírica que 

                                                           

496 Roberto Mangabeira UNGER. A segunda via – presente e futuro do Brasil, op. cit., p. 234: “Há também 
uma ciência social e econômica positiva, assentada na universidade americana, que faz a apologia das 
instituições estabelecidas, como expressões do racional e do necessário. Ainda não existe, traduzida em 
entendimento e proposta, uma maneira de pensar criticamente sobre as estruturas institucionais e sua 
reinvenção. Construí-la é nossa tarefa, a tarefa do pensamento brasileiro.” Roberto Mangabeira UNGER. O 
direito e o futuro da democracia, op. cit., p. 17: “Um dos inimigos do experimentalismo democrático é o 
fetichismo institucional: a crença de que concepções institucionais abstratas, como a democracia política, a 
economia de mercado e uma sociedade civil livre, têm expressão institucional única, natural e necessária. (...) 
Os países mais bem-sucedidos, tanto em desenvolvimento econômico como em auto-afirmação, foram com 
freqüência os mais persistentes pilhadores de práticas e estruturas de todo o mundo.”   

497 Ibid, p. 20. 

498 Roberto Mangabeira UNGER. Necessidades falsas – introdução a uma teoria social antideterminista a 
serviço da democracia radical, op. cit., p. 104. Cf. p. 116 e 119. 
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informa o programa da democracia mobilizadora é um esforço para realizar o ideal pagão 

de grandeza – revigoramento coletivo e individual, em nosso vocabulário moderno –, que 

pode ser mais prontamente conciliado com o ideal cristão do amor, e com os 

compromissos igualitários e solidaristas que esse ideal ajudou a motivar. Na doutrina da 

democracia mobilizadora, encontramos novas razões para afirmar as ligações entre as três 

queixas mais importantes da sociedade moderna: de que somos desiguais demais, 

separados demais uns dos outros e pequenos demais. Descobrimos que, para repararmos as 

duas primeiras queixas, devemos reparar a terceira.” 500 

Nessa tarefa do engrandecimento que supere a pequenez da fria democracia dos 

países centrais, “três conjuntos de reformas institucionais desenvolvem o programa da 

democracia mobilizadora, reconstruindo as formas institucionais do Estado e da política 

partidária, da economia e da empresa, e da sociedade civil e suas organizações. (...) No 

lugar de estruturas que favorecem o impasse ou exigem consenso, a democracia 

mobilizadora coloca técnicas constitucionais que facilitam o uso transformador do poder 

político e a execução resoluta de experimentos programáticos. Entre tais técnicas pode 

estar a mistura engenhosa das características de sistemas parlamentares e presidencialistas 

de maneira que abram caminhos múltiplos para a conquista do poder estatal central; a 

prioridade conferida a propostas programáticas sobre a legislação episódica; a resolução de 

impasse sobre a adoção de tais propostas por meio de plebiscitos e referendos nacionais; e 

a atribuição aos diferentes poderes do Estado do poder de convocar eleições antecipadas 

simultaneamente para todos os poderes. Em lugar de práticas hostis à mobilização política 

dos cidadãos, a democracia mobilizadora dá preferência a uma intensificação contínua do 

nível de mobilização política na sociedade. Para esse fim, ela emprega, nos contextos das 

organizações políticas contemporâneas, recursos tais como regras de voto obrigatório, 

sistemas eleitorais favoráveis a partidos fortes, financiamento público de campanhas e livre 

acesso ampliado aos meios de comunicação de massa. A hipótese central que anima essas 

reformas é a idéia de uma relação causal entre o grau de energia política e seu conteúdo 

estrutural: não existe algo como uma política de baixa energia que tenha como seu 

conteúdo a prática freqüente de reforma estrutural. Um programa que vise diminuir a 

distância entre a política comum da redistribuição marginal e a política transformadora da 

                                                                                                                                                                

499 Ibid, p. 106.  

500 Roberto Mangabeira UNGER. O direito e o futuro da democracia, op. cit., p. 198-9. 
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mudança estrutural deve, portanto, insistir numa intensificação duradoura do nível de 

mobilização política. (...) A aceleração da política e a intensificação da inovação 

econômica têm sua contrapartida e sua condição na auto-organização da sociedade civil. A 

sociedade civil fora do Estado deve ser organizada profunda e universalmente para que as 

instituições políticas e econômicas da democracia mobilizadora conservem sua integridade. 

Os mecanismos tradicionais do contrato privado e de constituição de empresas são 

insuficientes para realizar esse objetivo, assim como as formas tradicionais do direito de 

propriedade unificado são incapazes de conciliar maior descentralização e flexibilidade 

com a escala e agregação necessárias de pessoas e recursos.” 501 

Essas pictóricas sugestões servem também de horizonte sugestivo para a regulação 

dos recursos genéticos que estou propondo, senão em seu todo, certamente em seu cerne 

preocupado em desrecalcar a imaginação colonizada do operador do direito e do desenhista 

de instituições nos países subdesenvolvidos. Este cerne do desrecalque combina-se com a 

prescrição sobre uma sociedade civil em ritmo acelerado, por dentro das instituições, 

superando em concreto a dicotomia (filosoficamente falsa, mas operacionalmente 

vigorante) entre Estado e sociedade civil, intensificada nos quadros de uma tradição 

patrimonialista e oligárquica, que agora ruma para sua modernização conservadora, 

pretendo gerir a tecnociência como sempre se apropriou das prebendas, gerando a 

tecnoligarquia. 

 

IV.c.2.iii. A Cidadania Cognitiva: Boaventura de Souza Santos, Maria Paula Menezes e 

João Arriscado Nunes  

As propostas de democracia participativa devem penetrar na gestão política da 

tecnociência, que então não será mais encarada como monopólio dos poderes privados, em 

espécie de reedição do privilégio da leitura das escrituras pelos iniciados. 

Para Boaventura de Souza Santos, Maria Paula Menezes e João Arriscado Nunes, 

as preocupações democráticas com a gestão da ciência têm se fortalecido – apesar de toda 

oposição por parte da tecnoligarquia. 502 

                                                           

501 Ibid, p. 199-201. 

502 Boaventura de Souza SANTOS, Maria MENESES e João Arriscado NUNES. Introdução: para ampliar o 
cânone da ciência: a diversidade epistemológica do mundo, in Boaventura de Souza Santos (org.). Semear 
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Nesse panorama, desenharam-se duas vias principais: a primeira, que ocorre 

principalmente em países “do Norte”, é herdeira dos movimentos de oposição às armas 

nucleares e outras questões da tecnociência com influência direta na vida cidadã, 

enquadrando a prática científica como interesse público 503; a segunda é interna ao campo 

da ciência, com os praticantes dos laboratórios incorporando conceitos que relativizam as 

certezas arrogantes da ideologia cientificista 504. 

                                                                                                                                                                
outras soluções – os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais, op. cit., p. 73-4. “O crescente 
impacto dos conhecimentos científicos e das soluções tecnológicas na vida dos cidadãos e a visibilidade dos 
efeitos não desejados ou nocivos para o ambiente, a saúde ou a segurança de algumas dessas soluções 
tecnológicas fazem crescer o número de cidadãos comuns que integram os movimentos em prol de uma 
ciência entendida como um recurso para a cidadania ativa, para a proteção da vida, da saúde, do ambiente e 
da sociedade humana. Isto explica a proliferação das críticas e movimentações dos cidadãos em torno de 
problemas ambientais, de saúde ou segurança alimentar, ou do debate sobre os efeitos desconhecidos ou os 
riscos potenciais de novas tecnologias (Guha, 2000, Kleinman, 2000b: 5, 2000c; Hofrichter, 2000). Essas 
iniciativas se chocam, com freqüência, com uma posição ainda arraigada em muitos cientistas e peritos, para 
quem o debate público sobre questões que, na sua perspectiva, só poderão ter respostas técnicas e científicas 
abre caminho à irracionalidade e a uma ilegítima politização desses problemas. Para outros, a atenção a 
experiências anteriores e as incertezas que alimentam os debates sobre problemas ambientais e segurança 
alimentar, por exemplo, justificam a aproximação aos cidadãos que se mobilizam e organizam para fazer 
frente a essas situações. Derrubar a barreira entre cientistas e especialistas, de um lado, e cidadãos comuns do 
outro – uma barreira que, para os partidários do privilégio epistemológico da ciência, é condição 
indispensável da manutenção da autoridade cultural assente nesse privilégio (Gieryn, 1999) – é, seguramente, 
uma tarefa difícil. Não são inéditas, porém, as situações em que os próprios cientistas tomaram a iniciativa de 
interrogar criticamente as orientações dominantes em certos domínios da investigação com maior impacto 
público ou as formas de articulação entre saber e poder materializadas tanto nas políticas de ciência como nas 
políticas públicas informadas ou legitimadas pela ciência.”   

503 Ibid, p. 74-5: “A primeira tem raízes nos diferentes movimentos de cientistas pela responsabilidade social 
que nasceu da oposição às armas nucleares, à guerra, pela defesa do ambiente e da saúde pública, pela 
regulação pública da genética e das diferentes formas de manipulação da vida. Estes movimentos recusam 
tanto a separação radical entre fatos e valores como a confusão entre objetividade e neutralidade. As suas 
críticas às formas dominantes de atividade científica centram-se, por um lado, na crítica pública do que 
consideram ser má ciência, usos enviesados e irresponsáveis de argumentos ou de procedimentos científicos 
para justificar iniciativas, projetos ou políticas que violam os direitos, o bem-estar e a segurança dos cidadãos 
e prejudicam o ambiente e, por outro, na denúncia e exposição pública de vínculos entre projetos, instituições 
ou investigadores e interesses econômicos, militares ou políticos, e pela defesa do investimento público na 
investigação e da orientação desta para o interesse público. Alguns destes movimentos promovem, em 
alternativa, investigação científica orientada para o interesse público ou para o apoio a grupos e populações 
com menos recursos ou mais vulneráveis. Encontramos movimentos deste tipo tanto em países no Norte 
como do Sul. Uma extensão interessante destes movimentos são as iniciativas associadas à investigação 
baseada na comunidade ou, sobretudo na Europa, aos science shops, que oferecem colaboração a cidadãos ou 
a comunidades para a identificação e resolução de problemas com uma dimensão científica ou tecnológica.”  

504 Ibid, p. 75: “A segunda forma assenta na própria diversidade interna das comunidades científicas, das 
disciplinas e especialidades, e baseia-se na crítica das posições dominantes num dado domínio ou disciplina 
ou, de maneira mais ampla, de concepções de cientificidade transversais às ciências, e na recuperação de 
correntes ou abordagens epistemológicas ou teóricas marginalizadas, esquecidas ou secundarizadas. O papel 
da história das ciências nesse processo é importante, permitindo identificar essas perspectivas silenciadas ou 
marginalizadas e reabrir, em novas situações, debates considerados encerrados. As discussões em torno das 
implicações de temas como a complexidade, a irreversibilidade, a indeterminação e a incerteza, por exemplo, 
ilustram bem o papel destas correntes na promoção da diversidade e do debate internos nas diferentes 
disciplinas e entre disciplinas. A fecundidade dessas dinâmicas é bem ilustrada pelo caso já referido da 
biologia.”   
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Essas duas vertentes, todavia, ainda assim não constituem um terreno institucional 

no qual o leigo fique à vontade para exercer a gestão sobre temas complexos que o 

afetarão. Os autores esforçam-se por mapear experiências onde tal tem se tornado mais 

praticável, agrupando-as em cinco categorias: “1. Os exercícios de consulta aos cidadãos e 

de antevisão tecnológica, tais como a consulta pública sobre biociências no Reino Unido, 

os exercícios de technology foresight, o debate público sobre biotecnologia na Holanda ou 

o uso de focus groups na definição de políticas públicas; 2. A avaliação participativa de 

tecnologias, sob a forma de conferências de consensos ou de cidadãos, fóruns de discussão 

ou júris de cidadão; 3. O desenvolvimento participativo de tecnologias, incluindo a 

avaliação construtiva de tecnologias, bem como iniciativas nos domínios das tecnologias 

apropriadas, das energias alternativas, do acesso a água potável e saneamento básico, do 

desenvolvimento de novos materiais, dos usos das tecnologias da comunicação e 

informação para cidadania ativa; 4. A investigação participativa (science shops, 

community-based research, investigação-ação participativa, epidemiologia popular); 5. A 

estas formas podemos acrescentar a ação coletiva e o ativismo técnico-científico, incluindo 

o ativismo terapêutico, o ativismo ambiental, as mobilizações coletivas com base no lugar 

ou a organização de movimentos sociais e de iniciativas de cidadãos em torno de 

problemas específicos, não necessariamente de âmbito local. É destas ações que tem 

surgido o impulso para algumas das inovações mais importantes na transformação das 

relações entre cientistas, cidadãos e responsáveis políticos.” 505 

Essas experiências demonstram que há um caminho repleto de possibilidades para 

encetar o leigo no processo decisório que o tem como objeto final. Tal leque de 

possibilidades vai “muito além das audiências públicas”, como lembra Maurício Tuffani. 
506 

                                                           

505 Ibid, p. 82-3. 

506 Maurício TUFFANI. Muito além das audiências públicas, in Folha de São Paulo, p. A-3, 25 de maio de 
2007. “Em alguns países, órgãos responsáveis pelas áreas de meio ambiente e de ciência e tecnologia têm 
promovido fóruns públicos de debates sobre temas polêmicos. Por exemplo, no Reino Unido, desde 2002, 
assuntos como sementes transgênicas, pesquisas com CTEH, ‘screrning’ genético pré-parto e outros vêm 
sendo discutidos por especialistas com diferentes opiniões em várias cidades. Por sua vez, no Brasil, temas 
científicos polêmicos cabem a órgãos como a CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança), cuja 
orientação exclusivamente técnica tem sido reiterada por sua direção e pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia. (...) os critérios científicos não são os únicos a considerar em decisões que influenciarão toda a 
sociedade. (...) está mais do que na hora de eles e o governo agirem com base no princípio de que, assim 
como na política em geral, na política científica a sociedade civil deve ter canais de participação nas decisões 
que irão afetá-la. (...) Realizados com a divulgação prévia de material informativo para os leigos, os fóruns 
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Essas alternativas institucionais para posicionar o povo, afetados ou subalternos no 

nervo do processo decisório devem penetrar na racionalidade da regulação sobre os 

recursos genéticos, reforçando a percepção de Boaventura de Souza Santos, Maria Paula 

Menezes e João Arriscado Nunes de que “o domínio da biodiversidade demonstra de 

maneira exemplar o modo como o direito se transformou numa arena crucial das lutas pela 

justiça cognitiva.” 507 Analisar se a regulação brasileira estabelece a base normativa para 

tal exercício é objeto do próximo tópico. 

 

IV.d. A regulação dos recursos genéticos no Brasil e o desafio gramsciano: o 

caminho errado 

 

IV.d.1. Constituição Federal e Convenção sobre Biodiversidade: a recepção da 

democracia participativa 

A Constituição Federal recepcionou a democracia participativa, a partir da dicção 

de seu artigo primeiro, que determina que o poder que emana do povo será exercido por ele 

não só por meio de representantes, mas também diretamente. Esse exercício estende-se 

para os vários poderes, em várias esferas, sendo objeto da doutrina, entre outros, de Paulo 

Bonavides, Fábio Konder Comparato e Gilberto Bercovici. 508  

Tal mandamento geral especifica-se em diversos artigos, que apontam a 

possibilidade de exercício direto do poder legislativo, como o artigo 14, ou na gestão 

                                                                                                                                                                
públicos não devem pretender chegar a um consenso nem esgotar a discussão, mas podem explicitar opiniões 
conflitantes por meio do confronto de idéias organizado e transparente, em vez da guerra de desinformação 
travada na mídia entre governo, pesquisadores, ONGs e empresas em torno de temas ambientais e de 
biotecnologia. Também não devem esses debates visar a plena certeza nem a negação absoluta da segurança 
de novas tecnologias ou de grandes obras, mas o esclarecimento de parâmetros sobre riscos potenciais e 
benefícios previstos a serem ponderados nas instâncias de decisão. E isso não tem nada a ver com o que se 
tornaram nossas desgastadas audiências públicas.” 

507 Boaventura de Souza SANTOS, Maria MENESES e João Arriscado NUNES. Introdução: para ampliar o 
cânone da ciência: a diversidade epistemológica do mundo, in Boaventura de Souza Santos (org.). Semear 
outras soluções – os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais, op. cit., p. 86. 

508 Além dos textos de Comparato mencionados no anterior e específico tópico, remeto-me a parecer emitido 
por Gilberto Bercovici em resposta a consulta do Município de Fortaleza, no qual delineia-se o regime 
constitucional da democracia participativa, de maneira detalhada: Gilberto BERCOVICI. Consulta. É 
constitucional a aplicação da Lei Municipal n. 8.025, de 14 de junho de 1997, para fins de submeter à 
consulta popular por referendo empreendimento imobiliário detentor de licença ambiental e alvará de 
construção aprovados?, texto inédito, encaminhado pelo autor em julho de 2007.  
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administrativa de políticas públicas, como a seguridade social (artigo 194, VII), saúde 

(artigo 198, III), educação (artigo 206, VI), cultura (216, § 1º), entre outros vários 

exemplos. 

Na regulação do meio ambiente, entretanto, a dicção constitucional provavelmente 

institui sua postulação mais agressiva, quando, no artigo 225 (submetido ao artigo 

primeiro) impõe-se ao poder público e “à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações.” O Estado, submetido ao exercício direto do poder 

pelo povo, soberano, tem o dever de “preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético”. 

Essa participação da coletividade na gestão política do meio ambiente é 

capilarizada pela Convenção sobre a Diversidade Biológica, que entende a necessidade de 

aproveitar conhecimentos milenares, por um lado, e articulações sociais contra devastações 

e degradações, por outro.  

Em seu preâmbulo, a Convenção afirma expressamente a “falta generalizada de 

informações e conhecimento a respeito da diversidade biológica”, que poderá ser em larga 

medida suprida com a participação ativa “das comunidades nativas e locais que 

personificam modos de vida tradicionais relevantes para a preservação e uso sustentável da 

diversidade biológica” (artigo 8, j). Ainda nos termos desse artigo, os Estados devem 

“respeitar, preservar e manter os conhecimentos, inovações e práticas” dessas comunidades 

“e promover sua aplicação mais ampla com a aprovação e envolvimento dos detentores 

desses conhecimentos, inovações e práticas.” Da mesma forma, o preâmbulo, 

reconhecendo o “papel vital que as mulheres desempenham na preservação e uso 

sustentável da diversidade biológica”, afirma “a necessidade da participação plena das 

mulheres em todos os níveis da tomada de decisões e implementação da preservação da 

diversidade.” 

A partir de tais comandos gerais, existe estrutura normativa para realizar amplo 

programa de democracia participativa na gestão dos recursos genéticos, como se percebe. 
509 

                                                           

509 E, de fato, alguns programas concretos vêm concretizando tais comandos, como se percebe pelos 
seguintes exemplos (além dos textos mencionados no capítulo II, quando apontadas as “novas e participativas 
formas de gestão sobre a biodiversidade, os ecossistemas e as arquiteturas políticas e institucionais vertidas a 



 231 

No entanto, conforme inicia-se a lenta ida de tais mandamentos ao mundo concreto, 

com as leis e atos administrativos que implementam a política sobre os recursos genéticos, 

o conflito social mostra-se com mais intensidade, ocorrendo sucessivas subtrações da 

intensidade dos comandos, quer nos desenhos plasmados na lei de regência, quer na prática 

administrativa. Percorrer essa sucessiva subtração textual da soberania popular é o objeto 

dos próximos tópicos. 

 

IV.d.ii. MP 2.186/2001: a subtração do sentido do comando 

As origens da Medida Provisória 2.186/2001, como apontado no Capítulo II da 

presente tese, não foram democráticas: encartando-se no “escândalo da Novartis”, surgiu 

como produto da Casa Civil em movimento que expressamente ignorou os povos 

indígenas, comunidades locais e tradicionais, movimento ambientalista e organizações 

científicas comprometidas com o interesse público. Resultando de trabalho de política 

legislativa tecnocrática, o desenho que postula para a gestão dos recursos genéticos não 

tem diferente qualidade (o que, face aos superiores comandos da Constituição e da CDB 

não constitui impeditivo para práticas de democracia participativa, mas revela o sentido da 

apropriação dos recursos impulsionado pelo governo emissor da MP. 

Em seu capítulo IV (“Competências e atribuições institucionais”), artigo 10, 

determina a Medida Provisória que se crie “no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, de caráter deliberativo e normativo, 

composto de representantes de órgãos e de entidades da Administração Pública Federal que 

detêm competência sobre as diversas ações de que trata esta Medida Provisória.” 

Para o executivo-legislador que implementou também o paradoxo do provisório-

permanente, o CGEN deveria ser composto de “órgãos e entidades da Administração 

                                                                                                                                                                
essas questões – que internalizem dentro de sua estrutura normativa e operacional os diversos atores e 
conflitos”): César SANTO. Parque Nacional Grande Sertão Veredas: uma experiência de co-gestão governo-
sociedade civil, in Nurit Bensusan, Ana Barros, Beatriz Bulhões e Alessandra Arantes (orgs.). 
Biodiversidade: para comer, vestir ou passar no cabelo?, op. cit., p. 67-72. Carlos DURIGAN e Sérgio 
BORGES. Construindo a gestão participativa da biodiversidade no baixo Rio Negro, in Nurit Bensusan, Ana 
Barros, Beatriz Bulhões e Alessandra Arantes (orgs.). Biodiversidade: para comer, vestir ou passar no 
cabelo?, op. cit., p. 73-6. Mirian PROCHNOW. A contribuição da Apremavi para a conservação da 
biodiversidade no Brasil, in Nurit Bensusan, Ana Barros, Beatriz Bulhões e Alessandra Arantes (orgs.). 
Biodiversidade: para comer, vestir ou passar no cabelo?, op. cit., p. 91-4. Helder QUEIROZ e Nelissa 
PERALTA. Reserva de desenvolvimento sustentável: manejo integrado dos recursos naturais e gestão 
participativa, in Irene Garay e Bertha Beker (org.). Dimensões humanas da biodiversidade..., op. cit., p. 455. 
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Pública Federal”, aqui silenciando sobre a direta participação popular e de entidades 

estaduais. 

Em seu § 2o , o artigo 10 afirma que “o Conselho de Gestão terá sua composição e 

seu funcionamento dispostos no regulamento” 510, que assim determinou os integrantes: 

Ministério do Meio Ambiente; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério da Saúde; 

Ministério da Justiça; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da 

Defesa; Ministério da Cultura; Ministério das Relações Exteriores; Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA; Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - Embrapa; Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz; Instituto Evandro Chagas; 

Fundação Nacional do Índio -Funai; Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI; 

Fundação Cultural Palmares. 

Dessa maneira, a depender da seca dicção desse texto normativo (mas “não se 

interpreta o direito em tiras, aos pedaços”, como cediço...), a gestão dos recursos genéticos 

seria (após a programação legal ter advindo da burocracia executivo-legisladora) destinada 

a ninguém menos que ela própria. Tal, no entanto, não se deu, em um nível, pela dicção 

constitucional (que permite inquinar de inconstitucionalidade a auto concessão da 

prebenda), e, em outro, pelo (re)equilíbrio (precário) que passou a haver a partir de 2003 e 

perdura até o momento. 511  

Analisar como a tentativa de subtração do sentido da soberania popular sobre os 

recursos genéticos empreendida pela Medida Provisória 2.186/2001 desenrolou-se nas 

entranhas da política do CGEN é o objeto do próximo tópico. 

 

IV.d.iii. CGEN: da (frágil) garantia de participação à tentativa de subtração  

Na 1ª. reunião da Câmara Temática de Repartição de Benefícios, realizada em 10 

de junho de 2002, percebe-se que passou a ocorrer a contestação da tentativa da Medida 

                                                           
510 O Decreto 3.945 de 28 de setembro de 2001, instituidor do regulamento mencionado, tem atual redação 
dada pelo Decreto 5.439 de 2005. 

511 Fevereiro de 2008.   
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Provisória subtrair o sentido do comando constitucional e da CDB: “Houve ainda amplo 

debate sobre como será organizada a participação da sociedade civil; um dos pontos 

discutidos foi se o CGEN publicaria na imprensa o calendário das reuniões das Câmaras 

Temáticas para todos os interessados em participar das reuniões livremente. Outra opção 

surgiu da necessidade de organizar a participação, o que seria bastante difícil na opção 

anterior; a nova proposta seria o credenciamento prévio dos interessados. Nurit Bensusan, 

representante do ISA, uma organização-não governamental, manifestou o desconforto que 

permanece em participar das reuniões das Câmaras Temáticas e não participar do CGEN. 

Comunicou que as organizações não-governamentais estariam discutindo esta questão num 

fórum que se realizaria em 13 de junho-02. O representante do MCT ponderou o artigo 28 

do Regimento Interno, o qual prevê, somente, o convite a especialistas no assunto em 

debate e que seria melhor manter a redação do Termo de Referência como estava. De outro 

modo, o regimento do CGEN, recém-aprovado na 2ª. reunião ordinária, em 28-5-2002, 

teria que ser alterado, em seu artigo 28. Com essa colocação, a discussão em torno do 

assunto tomou conta da reunião e, a partir daí, pouco se avançou. Para sair do impasse, o 

grupo decidiu que deveria ser feita uma consulta ao plenário do CGEN, em sua próxima 

reunião, dia 27 de junho próximo, sobre a necessidade de alterar o artigo 28 do regimento 

interno do CGEN, para incluir o convite a membros da sociedade civil.” 512 

Na 3ª. reunião dessa câmara temática, em 17 de julho de 2002, percebe-se, entre 

outras, pela manifestação do representante do CONAMA, que o bloqueio à participação 

era justificado por uma série de argumentos, desde a capacidade técnica, dificuldades 

operacionais, até impropriedade da região da federação: “CONAMA – (...) É lógico que 

tudo é participação, da sociedade, tudo é ótimo e todos somos a favor, mas o CONAM são 

cento e dez pessoas, quando reúne é um comício. Aqui tem um corte mais profissional, tem 

de ter participação mas não pode transformar num palco de debates totalmente fora da 

realidade. Qual a finalidade do Conselho? A finalidade é o quê? Qual é o público? Os 

diretamente interessados, não tem de ter ninguém que não esteja na história, esses são 

protegidos por outros mecanismos. CONAMA é do hardware. (inaudível) O Conselho é 

                                                           

512 Disponível em http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/atarb1.pdf, acessado em 15 de 
dezembro de 2007. Na reunião seguinte da mesma câmara temática (disponível em 
http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/atarb2.pdf, acessado em 15 de dezembro de 2007), em 
28 de junho de 2002, o assunto retornou: “O Termo de Referência da Câmara foi aprovado, após debate, e 
decidiu-se que caso a consulta à CONJUR/MMA – acerca da possibilidade de convite a representantes 
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um Conselho de Estado, pode até compor, como órgão de Estado, com grandes associações 

da área. O que eu quero dizer? Eu não vejo sentido em ter aqui um representante de ONGs 

do Sudeste, não vejo sentido, mas admito que tenha um representante do Conselho de 

Reitores das Universidades Brasileiras, admito porque é uma instituição que congrega o 

pessoal da pesquisa.” 513 

Entre sugestões para consultas internas e manifestações como as acima, a 

participação da sociedade civil no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético continuou a 

não ocorrer, até o ano de 2003, quando, na 10ª. Reunião Ordinária, em 19 e 20 de março, 

ocorreu um movimento em sentido inverso: “Em seguida, vários conselheiros e convidados 

externaram seu contentamento quanto à forma com que foi conduzida a reunião, e quanto à 

abertura que foi dada pela Senhora Ministra para que o Conselho pudesse contar com a 

participação da Sociedade Civil, já representada nesta reunião.” 514 A instituição dos 

chamados “convidados permanentes” deu-se por via administrativa, dotando-lhes do 

chamado “direito de voz e não de voto”. 515   

Essa figura fica notadamente aquém das pautas da Constituição e Convenção sobre 

a Diversidade Biológica. Ao compararmos com as três propostas de democracia 

participativa noticiadas no item anterior, percebe-se que estamos mesmo em um caminho 

da mais completa timidez democrática. 

Entretanto, mesmo esse modelo frio causa grande desconforto à tecnologarquia, 

tendo sido objeto de tentativa de bloqueio.  

                                                                                                                                                                
sociedade civil e especialistas para comporem as Câmaras Temáticas – resultar em possibilidade de mudança 
do Termo de Referência, este será novamente colocado em pauta para discussão.”  

513 Disponível em http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/atarb3.pdf, acessado em 15 de 
dezembro de 2007. 

514 Disponível em http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/ata10.pdf, acessado em 10 de 
dezembro de 2007. 

515 Eliane Cristina Pinto MOREIRA. A proteção jurídica dos conhecimentos tradicionais associados à 
biodiversidade: entre a garantia do direito e a efetividade das políticas públicas, op. cit., p. 191. Lucia 
Fernanda Inácio BELFORT. A proteção dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, em face da 
Convenção sobre Diversidade Biológica, op. cit., p. 123-4. Atualmente os “Convidados Permanentes” são os 
seguintes: Associação Brasileira das Empresas de Biotecnologia – ABRABI; Associação Brasileira de 
Entidades Estaduais de Meio Ambiente – ABEMA; Associação Brasileira de ONGs – ABONG; Conselho 
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável – CEBDS; Conselho Nacional dos Seringueiros; 
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB; Coordenação Nacional de 
Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – CONAQ; Federação Brasileira da Indústria 
Farmacêutica – FEBRAFARMA; Ministério Público Federal; Sociedade Brasileira para o Progresso da 
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Na 35ª. Reunião Ordinária, em 1º de setembro de 2005, houve uma sugestão de 

aumento do número de convidados permanentes (“somente com direito a voz”): “A 

conselheira Eliana Torelly manifestou sua inconformidade com a ausência do direito a voto 

no CGEN para as comunidades indígenas e tradicionais e não concordou com o 

questionamento de representatividade, afirmou ainda que o Ministério Público tem a 

atribuição constitucional de defender os interesses destas comunidades. Sucedeu-se um 

debate sobre questões relacionadas à representatividade dos diversos setores. (...) Após o 

intervalo para o almoço, o Sr. Presidente retomou a ordem do dia, apresentando o item 

seis, relativo a propostas de inclusão de novos convidados permanentes. O Sr. Eduardo 

Vélez lembrou aos Conselheiros que a figura do ‘convidado permanente’ foi criada por 

sugestão da Ministra Marina Silva em 2003. Recentemente, várias outras instituições, que 

não aquelas originalmente convidadas, encaminharam cartas à Secretaria-Executiva 

manifestando interesse em ingressar no CGEN. Em vista disto e do fato de que algumas 

das entidades originalmente convidadas não indicarem representantes ou deixarem de 

participar das reuniões, o tema foi encaminhado ao Plenário para que se estabeleça um 

processo que regulamente os procedimentos com relação aos Convidados Permanentes. 

Também relatou quais instituições foram convidadas e quais fizeram solicitação formal 

para participação no CGEN. O Conselheiro Clóvis Andrade sugeriu que o tema fosse 

encaminhado para a Câmara dos Procedimentos Administrativos. Os conselheiros e 

convidados fizeram várias propostas preliminares que poderiam ser consideradas para 

garantir maior representatividade e oportunidades para a participação de diferentes 

instituições da sociedade. Após a manifestação dos Conselheiros, decidiu-se encaminhar a 

questão do regramento sobre os Convidados Permanentes para a Câmara Temática de 

Procedimentos Administrativos para que estabeleça minuta de proposta, contendo os 

critérios sobre admissão e rodízio dos convidados permanentes, dentre outros. Votaram a 

favor desse encaminhamento os seguintes conselheiros: Otávio Maia, Leontino Taveira, 

Terezinha Dias, Ângelo Giovani, Patrícia Siqueira, Paulo Kageyama, Maurício Reis, Ana 

Gita, Hilda Fajardo, Clóvis Andrade, Nadja Lepsch e Elisa Fraga. Não houve votos 

contrários ou abstenções. Quanto à proposta de já atender às instituições que pleitearam a 

participação nas vagas disponíveis ou na suplência de representações existentes, votaram 

favoravelmente os Conselheiros Patrícia Siqueira, Paulo Kageyama, Maurício Reis, Ana 

                                                                                                                                                                
Ciência - SBPC (Área de Humanas); Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -  FBOMS. 
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Gita e Hilda Fajardo. Votaram contra os Conselheiros Leontino Taveira, Terezinha Dias, 

Ângelo Giovani, Clóvis Andrade, Nadja Lepsch e Elisa Fraga. Absteve-se o Conselheiro 

Otávio Maia. Com apenas cinco votos favoráveis, a proposta foi rejeitada.” 516 

Após o bloqueio de participação de instituições interessadas em participar do 

CGEN em vagas disponíveis, ocorreu uma inflexão mais conservadora ainda, na 30ª. 

reunião da Câmara Temática de Procedimentos Administrativos, em 5 de outubro de 2005, 

na qual os argumentos avançam para a não conformidade da figura do convidado 

permanente com a Medida Provisória, sugerindo-se também a alteração na composição de 

tais convidados: “Inicialmente, foi feito um histórico da discussão que ocorreu na última 

reunião do CGEN, quando a Secretaria-Executiva apresentou o pleito de algumas 

instituições para se tornarem Convidadas Permanentes. Naquela ocasião, o Plenário houve 

por bem encaminhar a discussão para a Câmara de Procedimentos, a fim de que definisse 

procedimentos específicos para regular a participação dos Convidados Permanentes. (...) 

Mantinha-se, na Minuta, os atuais onze convidados do CGEN, a saber, 2 vagas para o 

Setor Privado; 2 vagas para o Setor Acadêmico; 3 vagas para os detentores de 

Conhecimento Tradicional; 2 vagas para Organizações Não-Governamentais; 1 vaga para o 

Ministério Público Federal e 1 vaga para a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de 

Meio Ambiente. No início da discussão, a representante do MDIC [Ministério do 

Desenvolvimento Indústria e Comércio] propôs uma nova composição para as vagas: 4 

vagas para Instituições Representativas dos usuários do sistema e 4 vagas para Instituições 

Representativas dos Provedores, 1 vaga para o MPF, 1 vaga para a ABEMA e uma aberta 

para outras instituições (exclusive provedores e usuários). (...) O representante do MCT 

questionou a legalidade da discussão, já que a composição do CGEN está prevista na MP e 

fixada no Decreto nº 3.945 e, nele, não consta a figura dos Convidados Permanentes, 

apenas a previsão a especialistas para participar de reuniões plenárias ou de Câmaras 

Temáticas, a convite do Presidente do Conselho (art. 2 º, parágrafo 7º).” 517 

Essa encadeada ação (i) para impedir novas instituições de ocuparem lugares 

disponíveis e (ii) questionar a legalidade da própria figura dos convidados permanentes foi 

                                                           

516 Disponível em http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/ata35.pdf, acessado em 10 de 
dezembro de 2007. 

517 Disponível em http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/ataproad30.pdf, acessado em 10 de 
dezembro de 2007. 
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objeto de reação por parte de entidades vinculadas à temática dos recursos genéticos e 

conhecimentos tradicionais. Na 36ª. reunião ordinária, realizada em 20 e 21 de outubro de 

2005, “representantes do MAPA, Embrapa e MCT” manifestavam-se ainda nos mesmos 

termos: “Não devemos esquecer, senhores Conselheiros, que este Conselho de gestão tem 

sua composição definida na Medida Provisória 2.186 de 2001, sem seu artigo dez, através 

da representação de órgãos e de entidades de administração pública federal que detém 

competências sobre diversas ações de que trata aquela legislação. Sendo que sua 

composição e funcionamento estão dispostos no decreto 3945 de 2001, alterado que foi 

pelos decretos 4946 de 2003 e 5439 de 2005. E, por essa razão na reunião da Câmara 

Temática se discutiu a questão da legalidade da proposta de regulamentação, uma vez que 

se vislumbrou a inexistência de amparo legal à participação permanente de outras 

entidades ou convidados que não representantes do governo neste Conselho. Ante à dúvida 

com relação à legalidade da proposta compartilhada pelos representantes, a unanimidade 

decidiu-se pelo encaminhamento do assunto à consultoria jurídica do Ministério do Meio 

Ambiente, para que aquele órgão formulasse parecer indicando uma alternativa legalmente 

viável.” 518  

Em resposta a tal afirmação, um convidado permanente contrapunha o seguinte 

argumento: “Ao nosso ver a discussão da legalidade é apenas um sofisma jurídico para 

acobertar a real intenção de alguns Conselheiros de eliminar sim a participação da 

sociedade civil, isso já foi revelado em outras oportunidades, em outros momentos nas 

discussões sobre quorum e discussão sobre necessidade de registro prévio das instituições 

convidadas para participar das reuniões de Câmaras Temáticas, e, portanto, nós 

entendemos que a questão que foi colocada sob uma roupagem de uma possível questão de 

legalidade que na realidade é uma questão fictícia porque a própria Constituição Federal no 

artigo 225 e não é uma Medida Provisória que está dizendo isso, é a Constituição Federal 

no seu artigo 225, diz que a coletividade e a sociedade civil têm o dever e não o direito de 

zelar pelo meio ambiente, incluindo aí o patrimônio genético, nós achamos no mínimo 

sintomático também que justamente no dia em que todos ou grande parte dos convidados 

permanentes que participam das reuniões estivessem foram para que surgisse então mais 

uma tentativa de desqualificar a presença dos convidados permanentes imputando como 

                                                           

518 Disponível em http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/ata36.pdf, acessado em 10 de 
dezembro de 2007. 
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uma presença ilegal, o que nós refutamos até por uma interpretação, nem uma 

interpretação, mas uma questão objetiva constitucional. (...) Essa é uma reivindicação já 

antiga da sociedade civil que já vem desde antes da edição da Medida Provisória que vem 

sendo sistematicamente ignorada pelo governo, de forma que nós não aceitamos que 

tentativas de eliminar a participação da sociedade sejam simplesmente trazidas ao 

Conselho como questões de análise de ilegalidade de um fato, sobre o qual foi construída a 

própria política de meio ambiente do Brasil, que é o artigo 225, que dá à coletividade o 

dever de participar e de zelar pelo meio ambiente incluindo aí o patrimônio genético.’” 519 

Por ora, a situação manteve-se congelada, não ocorrendo a desaparição da precária 

figura do convidado permanente. 

Na análise de Lucia Fernanda Jófeg-Kaingáng, “nessa correlação de forças tem 

prevalecido a opinião dos ministérios que, detentores de direito a voz e voto e constituindo 

a maioria do conselho, utilizam sua supremacia para impor a criação de critérios e 

procedimentos com o objetivo de facilitar o acesso recursos genéticos e a realização da 

bioprospecção, em flagrante  desrespeito aos princípios de valorização e proteção dos 

detentores de conhecimentos tradicionais, consagrados pela CDB, ao ignorar em suas 

decisões os reiterados protestos dos representantes de organizações indígenas, 

remanescentes de quilombos e comunidades locais, que, apoiados pelas organizações 

ambientalistas, reivindicam a garantia de procedimentos específicos, nos casos de recursos 

genéticos associados a conhecimentos tradicionais.” 520 

Essas constatações levam à conclusão de que a Constituição e a Convenção sobre 

Diversidade Biológica instrumentalizam um regime de democracia participativa, que foi 

solapado pela Medida Provisória 2.186/2001. A tentativa de contraposição a esse desenho 

por parte da ministra Marina Silva ficou bastante aquém das três propostas de democracia 

pinceladas acima, que sugerem desenhos de alta dinâmica e intensidade. Entretanto, 

mesmo a precária e “sem voto” figura do convidado permanente vem sendo objeto de 

                                                           

519 Idem. 

520 Lucia Fernanda JÓFEJ-KAINGÁNG. O papel dos povos indígenas brasileiros na implementação da CDB, 
in Biodiversidade: para comer, vestir ou passar no cabelo?, in Nurit Bensusan, Ana Barros, Beatriz Builhões 
e Alessandra Arantes (orgs.). Biodiversidade: para comer, vestir ou passar no cabelo?, op. cit., p. 354-7. Cf. 
João NEVES e Luciene POHL. A difícil tarefa de explicar conhecimentos e garantir participação informada, 
in Nurit Bensusan, Ana Barros, Beatriz Builhões e Alessandra Arantes (orgs.). Biodiversidade: para comer, 
vestir ou passar no cabelo?, op. cit., p. 345-6. 
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operoso bloqueio, demonstrando que a regulação dos recursos genéticos no Brasil está 

muito longe de superar o desafio gramsciano. 

Existem bases normativas para a superação desse desafio, mas encontram-se 

domesticadas pela norma inferior e pela operação concreta da regulação. 
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V. CONCLUSÃO 

 

“O maravilhoso de Ada Ida é que ela aceita tudo o que a gente diz, não se espanta com 

coisa alguma, qualquer discurso que você inicia ela o prossegue, como se fosse ela que o 

tivesse sugerido a você. (...) 

- (...) Vinte e dois, dezessete.  

- Não: oito, quinze, quarenta e um. 

- É mesmo: sempre esqueço. Tudo é racional. Tchau, Ada Ida.” 

(Italo Calvino, Vento numa cidade, in Um general na biblioteca) 

 

“Estava sozinha, lá fora havia o barulho da chuva. Através de uma Europa de chuva, os 

olhos dos antigos inimigos cortavam a noite, até ela. 

- Eu vejo os olhos deles – pensou a mãe –, mas eles também verão os nossos. – E 

ficou parada, olhando fixo no escuro.” 

(Italo Calvino, Olhos inimigos, in Um general na biblioteca) 

 

A presente tese tem uma pergunta central: a regulação brasileira sobre os recursos 

genéticos incorpora uma racionalidade normativa apta a construir políticas concretas que 

confrontem a situação periférica e subalterna? 

A situação periférica diz respeito a uma função na divisão internacional do 

trabalho; a situação subalterna é referente à situação de poder entre classes e setores 

sociais, povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, submetidos a projetos dos 

detentores sobre os recursos da tecnociência articulada ao capital. A situação periférica 

pode ser confrontada a partir da reflexão de Celso Furtado e a situação subalterna a partir 

da reflexão de Antonio Gramsci.  

As reflexões de Furtado e de Gramsci podem ser repostas em termos particulares e 

contemporâneos – sem serem reduzidas a esses termos, sob pena de perderem seu maior 

potencial, que é continuar a iluminar situações globais. Essa reposição contemporânea é, 

no caso de Furtado, a construção de um sistema nacional de inovação periférico, com 
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sentido distributivo, e no caso de Gramsci, a construção de uma democracia participativa 

quente. 

A busca do presente trabalho é identificar se essas postulações normativas 

encontram guarida na vigente regulação sobre os recursos genéticos, entendida essa como 

os comandos constitucionais, as regras da Convenção sobre a Diversidade Biológica, da 

Medida Provisória 2.186/01, regras administrativas emanadas pelo Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético – CGEN e outras que circundam a questão. 

Para chegar a essa resposta, entretanto, foi necessário realizar alguns 

esclarecimentos sobre os mais amplos horizontes de minha reflexão, que traçavam os 

limites aos quais estava adstrito. A essa tarefa serviu o Capítulo I.  

Esses horizontes, tomados pelo ângulo negativo, são (i) a convergência tecnológica 

cogno + nano + bio + info (capaz de aglutinar todas as principais inovações tecnológicas e 

avanços científicos, incluindo os do campo biodiversidade/biotecnologia e subordiná-los a 

um projeto social conservador ou regressivo, porém ultra-potente), (ii) o estado de exceção 

permanente (projeto em curso porém não plenamente realizado que tem como objetivo o 

solapar da convivência democrática, que pode tornar sem sentido, por impossível, a 

tentativa de funcionalização anti-periférica e anti-subalterna da regulação jurídica sobre os 

recursos genéticos) e (iii) o segundo cercamento (movimento de sugação dos recursos 

comuns derivados da criatividade mental para a mão das corporações, especialmente dos 

países centrais, que pode determinar, também, que a pauta distributiva de poder, renda e 

conhecimento contida na economia política que vislumbro para os recursos genéticos, seja 

completamente derrotada).  

 Esses horizontes foram descritos a partir da inspiração de Gramsci e Weber sobre o 

máximo realismo, a necessidade de “fazer ciência até onde posso suportar”. Entretanto, o 

futuro é composto também pelas apostas nas quais o presente acredita e, a partir daí, pode 

fazer entrar em vigor.  

Esse pressuposto – algo entre Ernst Bloch e Antonio Gramsci – fez-me realizar um 

deslocamento, realizando (iv) uma aposta na política democrática, na qual as instituições 

particularizadas são tomadas como coagulação da totalidade social, encarnando forças 

externas a elas, muitas vezes invisíveis a olho nu (sendo o pior olho nu, certamente, o do 

empirismo e do positivismo “inocentes”, que insiste em não ver política onde ela 

transborda por todos os lados). Assim, adotei uma metodologia: (v) vincular o direito e 
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economia política através do “mapeamento e crítica”, tomando a crítica como valor social 

para a realização do valor cognitivo encarnado no mapeamento. Os pressupostos teóricos e 

operacionais desse mapeamento e crítica, entretanto, não são novos, pelo contrário, 

residem em uma tradição do direito brasileiro – encarnada na Constituição Federal, em 

diversas leis, em doutrina – que metabolizou o estruturalismo econômico latino-americano, 

dando-lhe nítido estatuto jurídico. Essa tradição é (vi) “o ainda indispensável direito 

econômico”: um direito para a superação do subdesenvolvimento, horizonte de cultura 

jurídica no qual situei minha investigação. Esse direito econômico para a superação do 

subdesenvolvimento foi objeto de uma tentativa de enriquecimento com a sistematização 

de algumas pautas propostas por Furtado e Gramsci, (vii) tomados como “clássicos”. 

Esses são os limites mais amplos aos quais a presente investigação esteve 

submetida. 

Entretanto, aproximando-se mais da regulação sobre os recursos genéticos para 

perguntar-lhe se está apta a implementar, por meio de sua dogmática, políticas anti-

periféricas e anti-subalternas, descrevi o campo biodiversidade/biotecnologia, no centro do 

qual surgem os recursos genéticos. Este é o Capítulo II. 

A biodiversidade mundial tem sido objeto de tentativa de sistematização, ao mesmo 

tempo em que está sob grande risco de extinção, pela ação humana, tonificada pelo modo 

de produção capitalista, predatório, sem racionalidade holística. O Brasil é o país mais 

megabiodiverso do mundo, tendo a obrigação e a chance de realizar “grande política” a 

partir dessa realidade.  

A biotecnologia é uma técnica que permite a manipulação dos padrões de 

reprodução da vida, chegando ao seu limite com a genômica, técnica vertida à 

identificação e manipulação das informações mais íntimas e completas dos genes. Essa 

técnica, entretanto, tende a portar um reducionismo genético forte, com capacidade para 

sustentar o surgimento de todo um campo industrial e de sugestões políticas “melhoristas”, 

que tangenciam um passado perigosamente próximo. 

A biodiversidade e a biotecnologia encontram-se a partir da adoção da hipótese de 

que os genes portam a informação que regula o funcionamento futuro dos seres, o que 

torna possível atribuir valor à informação. A adoção dessa hipótese em detrimento de 

outras abordagens – como a biologia desenvolvimental ou interacionistas/holísticas – abre 

o caminho para a apropriação privada da informação, através da propriedade intelectual. 
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Esse é o pressuposto para considerar o funcionamento da vida e o conhecimento sobre ele 

como recurso. Esse é o pressuposto para o surgimento e manipulação da expressão 

recursos genéticos. 

Posta em curso uma maquinaria de apropriação dos recursos genéticos, que conta 

com uma regulação jurídica, coloquei-me a tarefa de inquiri-la criticamente, para 

instrumentalizar alguns dos lados da equação, em contraposição a outros. Esta reflexão 

inspira-se nas duas lembranças de Calvino, acima: tomar o que é dito pelos discursos 

hegemônicos não com a autoridade auto-rogada, mas sim sabendo que, minimamente 

investigados, podem revelar que suas somas, estranhamente, dizem que “vinte e dois, são 

dezessete, ou que oito, quinze, quarenta e um”, demonstrando não ter nenhuma lógica, 

salvo a do poder social que sustenta a própria enunciação do discurso. Contra a 

naturalização do arbitrário perpetrada pela massa de teoria produzida pelos estados 

centrais, corporações, agências da ortodoxia macroeconômica e a quinta coluna de sempre, 

o teórico crítico deve ser inspirado pela mãe do partigiano: eu verei os olhos deles, “mas 

eles também verão os nossos.”   

Assim, o Capítulo III tem a função de investigar se a regulação sobre os recursos 

genéticos no Brasil porta sentidos que permitem a implementação de políticas anti-

periféricas. Para isso, tracei um breve panorama da condição periférica, localizando-a no 

seio da economia-mundo, como um espaço e uma função na divisão internacional do 

trabalho. Contra essa condição é possível a articulação de políticas, e Celso Furtado é o 

instigador por excelência desse esforço, afirmando que países periféricos têm que ter a 

preocupação de internalizar os centros decisórios e proceder à homogeneização social. 

Essas pautas podem ser repostas e particularizadas – novamente, sem reduzir-se a essa 

reposição e particularização, sob pena de perder sua maior riqueza provocativa – à 

construção de um sistema nacional periférico de inovação com sentido distributivo.  

Analisadas as regras, conclui que o aparato regulatório brasileiro está minimamente 

aparelhado para instrumentalizar a internalização dos centros decisórios por meio da 

construção de um sistema nacional de inovação periférico. Entretanto, quando se trata do 

sentido distributivo, embora as regras mais gerais também apontem para isso, a regulação 

legislativa e administrativa opera uma diminuição do ímpeto. 

O Capítulo IV tem a função de investigar se a regulação sobre os recursos genéticos 

no Brasil porta sentidos que permitem a implementação de políticas anti-subalternas. Para 
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isso, tracei um breve panorama da condição subalterna, localizando-a como uma questão 

da filosofia política, da sociologia e da teoria democrática. Contra essa condição é possível 

a articulação de políticas, e Antonio Gramsci é uma inspiração para essa tarefa, afirmando 

que os subalternos podem organizar-se para construir uma vontade coletiva que socialize o 

controle da reprodução das relações sociais, na política, na economia, na cultura. Essas 

pautas podem ser repostas e particularizadas – novamente, sem reduzir-se a essa reposição 

e particularização, sob pena de perder sua maior riqueza provocativa – à construção de 

uma democracia participativa quente.  

Analisadas as regras, conclui que o aparato regulatório brasileiro está 

razoavelmente aparelhado para instrumentalizar a construção dessa democracia 

participativa quente. Entretanto, a regulação legislativa e administrativa têm operado um 

verdadeiro bloqueio dessa construção. 

Articuladas as conclusões sobre os desafios furtadiano e gramsciano, devo dizer 

que a regulação sobre os recursos genéticos aponta mais para uma nova modernização 

conservadora (capilarizando outra revolução passiva, nos termos gramscianos) do que para 

uma superação das condições periférica e subalterna. 

Entretanto, ainda que o sentido seja esse, retorno à epígrafe. 

Com Braudel, trata-se de entender que o mundo vem sendo escrito e reescrito, em 

uma linha divisória que aparta países e classes, em longa duração. 

Com Calvino, trata-se de afirmar que, ainda que aparentemente tudo esteja 

irremediavelmente perdido, a aposta de que não está pode interferir no resultado. 

Com o poeta Adoniran Barbosa, cabe afirmar que – matizando sua sociologia 

jurídica otimista – a disputa pelas instituições pode impedir a maloca de ser demolida com 

tanta facilidade, e – assumindo-o plenamente – o compromisso da minha reflexão é 

oferecido aos vagabundos que não têm onde dormir. 
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RESUMO 

 

A presente tese localiza-se no âmbito do direito econômico, investigando um de 

seus eixos, a regulação sobre os recursos genéticos, que será analisada a partir de dois 

pontos de vista: os desafios furtadiano e gramsciano, que dizem respeito, respectivamente, 

à condição periférica e à condição subalterna, quando tomados em perspectiva geral, e, 

quando tomados de maneira particularizada, (i) à construção de um sistema nacional de 

inovação periférico com sentido distributivo e (ii) à construção de uma democracia 

participativa quente.  

Inicio apresentando um panorama político e metodológico (Capítulo I) e a 

configuração do campo biodiversidade/biotecnologia, com os recursos genéticos como 

epicentro (Capítulo II).  

Após, enfrento a questão sobre a capacidade da regulação brasileira enfrentar o 

desafio furtadiano, concluindo positivamente, mas apenas “moderadamente” (Capítulo III). 

Em seguida, realizo o mesmo procedimento em relação à capacidade de a regulação 

brasileira enfrentar o desafio gramsciano, concluindo negativamente, sendo o arranjo 

institucional falho, apesar do mandamento constitucional (Capítulo IV). 

A conclusão apresenta um condensado resumo do trabalho (Capítulo V).  
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ABSTRACT 

 

This thesis is located in the sphere of economic law and investigates one of its axis, 

the regulation of genetic resources, which is to be analyzed from two perspectives: the 

furtadian and gramscian challenges, related respectively to the peripheral and the subaltern 

conditions, when taken in a broad view as well as when taken particularly (i) to the 

construction of a distributive national system of peripheral innovation, and (ii) to the 

construction of hot participative democracy. 

I begin introducing a political and methodological overview (Chapter I) and the 

configuration of the biodiversity/biotechnology field with genetic resources as epicenter 

(Chapter II). 

Afterwards, I face the question of the capacity of the Brazilian regulation to deal 

with the furtadian challenge, concluding positively but “moderately” (Chapter III). Then, I 

realize the same procedure in relation to the gramscian challenge, concluding negatively 

for the institutional arrangement is faulty despite the constitutional commandment (Chapter 

IV). 

The conclusion presents a brief recapitulation of the work (Chapter V). 
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RIASSUNTO 

 

Questa tese si presenta nell'ambito del Diritto Economico esaminando uno dei suoi 

asse, la regolazione dei ricorsi genetici, che analizzerò di due modi: le sfide furtadiana e 

gramsciana, che se riferiscono, rispettivamente, di forma generale alla condizione 

periferica e alla condizione subalterna e, di forma particolare, (i) alla strutturazione di un 

sistema nazionale di innovazione periferica con un senso distributivo e (ii) alla 

strutturazione di una democrazia partecipativa calda. 

Inizio con la esposizione di un panorama politico e metodologico (Capitolo I) e la 

configurazione della area biodiversità/ biotecnologia,  prendendo i ricorsi genetici come 

epicentro (Capitolo II). 

Dopo aver fatto queste considerazione discuta la possibilità della regolamentazione 

brasiliana  raggiungere la sfida furtadiana. Ragiono di sì, benché 'moderatamente' (Capitolo 

III). In seguito, faccio lo stesso percorso sulla capacità di regolazione brasiliana 

raggiungere la sfida gramsciana, concludo di no, a causa della sistemazione istituzionale 

debole malgrado l'esistenza dello mandamento costituzionale. 

Nella conclusione della tese espongo un condensato riassunto di tutto il lavoro.  

 


