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1. Introdução 

O envolvimento do Vitae Civilis nas questões do controle do acesso e uso do conhecimento 
das comunidades tradicionais e dos seus recursos naturais, teve início em 1989, quando a equipe 
multidisciplinar dessa ONG, sem fins-lucrativos, começou a desenvolver uma pesquisa-ação junto a 
comunidades tradicionais da Estação Ecológica de Juréia-Itatins(EEil), que envolveu um levamento 
etnobotânico e etnofarmacológico e a catalisação e desenvolvimento de ações para atender 
reivindicações básicas, por condições de vida digna, daquelas comunidades. Além desse trabalho, 
desenvolvemos também um outro junto a extratores e produtores de plantas medicinais da região do 
Vale do Ribeira, estado de São Paulo, que também envolve estudos do conhecimento tradicional e 
desenvolvimento comunitário. 

O Vitae Civilis também vem participando ativamente das discussões e elaborações de 
documentos internacionais importantes para elaboração de leis nacionais que visam dar soluções a 
questões importantes, como direito das comunidades tradicionais à terra onde vivem e controlar o 
acesso e uso de seu conhecimento tradicional e dos seus recursos. 

Seguindo recomendações da Convenção da Diversidade Biológica, especialmente seu mciso 
(j) do artigo 8, e os nossos questionamentos sobre o comprometimento ético de pesquisadores, 
ONGs e outros agentes externos em propiciar benefícios financeiro ou não às comunidades 
tradicionais, o Vitae Civilis desenvolveu, em 1995, o trabalho "Percepção do Direito de Uso dos 
Recursos Naturais e de Propriedade Intelectual: O caso da Juréia", que identificou as percepções de 
integrantes de comunidades tradicionais que habitam a área da EEil e de outros atores sociais 
quanto aos direitos consuetudinários, formais ou potenciais, daquelas comunidades na utilização e 
gestão de recursos florestais e na utilização, por terceiros, de seu conhecimento tradicional. 

Devido ao que foi apresentado, resumidamente, ressaltamos a grande importância do Projeto 
de Lei 306/95 - Acesso a Recursos Biológicos e Genéticos em todos os seus aspectos, 
principalmente seu capítulo 5 que trata Da Proteção do Conhecimento de comunidades tradicionais, 
locais e indígenas. Esse capítulo é um instrumento muito importante para as comunidades 
tradicionais, principalmente aquelas não indígenas, pois para a proteção do conhecimento dessas 
últimas temos, em tramitação, o Estatuto do Índio. 

É necessário deixar claro conceitos, premissas, dificuldades e facilidades para implementar, 
na prática, a Convenção da Diversidade Biológica, outras leis e acordos internacionais, e 
principalmente o referido Projeto de Lei. 
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;' No decorrer desse trabalho, usaremos os termos, tradicional, recursos e direitos com os 
seguintes conceitos: 

- tradicional refere-se as práticas, crenças, costumes, conhecimentos, herança cultural das 
comunidades tradicionais que vivem em estreita relação com a natureza; 

- recursos é usado em um senso mais amplo, significa todo conhecimento, tecnologia, 
qualidades espirituais e estéticas, fontes tangíveis e intangíveis que todos juntos são 
necessários para as comunidades tradicionais assegurar qualidade de vida saudável para 
as presentes e futuras gerações; 

- direitos refere-se a garantia básica para todos os indivíduos e comunidades que os seres 
humanos escolhem para satisfazer suas necessidades e manter a dignidade e bem-estar 
fisco, social, mental, cultural e político. 

2. Importância Cultural, Ambiental e Econômica do Conhecimento Tradicional 

As comunidades tradicionais são muito procuradas por pesquisadores, empresas, 
representantes de ONG' s e de governo, entre outros, com diferentes interesses e intenções, mas 
todos tem um ponto comum: todos solicitam 'as comunidades para fornecerem seus conhecimentos. 
Os interesses podem ser acadêmicos, comerciais, de desenvolvimento e conservação de recursos e 
paisagem. 

Quando a comunidade fornece seus conhecimentos e não tem controle sobre o uso posterior 
dos mesmos, ela perde totalmente o controle do acesso e uso de tais conhecimentos, e como 
conseqüência, perde também a oportunidade de receber os beneficios. A perda desse controle 
ocorre muito com a publicação do conhecimento tradicional por pesquisadores, pois os mesmos 
tomam-se em domínio público. 

Mesmo quando essas comunidades recebem algum beneficio devido ao uso de seu 
conhecimento tradicional e de seus recursos para o desenvolvimento de produtos, o mesmo é muito 
inferior quando comparado com o valor dos produtos finais. Foi estimado que, em 1985, foi 
vendido em países desenvolvidos U$ 43 bilhões de remédios elaborados a partir de plantas 
superiores e menos de 1 % foi retomado para as comunidades locais, tradicionais e indígenas. 

É muito complexo estimar todo valor de mercado do conhecimento tradicional, mas é 
necessário para que haja uma justa repartição, ou pelo menos compensação, dos beneficios, pois a 
mesma é inclusive uma obrigação moral. Para tanto, é necessário que todos envolvidos com essa 
questão estejam conscientes dos beneficios recebidos a partir do uso de conhecimento das 
comunidades tradicionais. As empresas precisam admitir que recebem grande benefício econômico 
quando têm acesso, seja em contato direto com as comunidades ou através de bibliografias, a esse 
conhecimento. Os pesquisadores, também, se beneficiam do conhecimento tradicional: em sua 
carreira profissional, seja em status ou em salários. 
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3. Repartição ou Compensação dos benefícios 

Para que haja uma justa repartição (ou pelo menos uma compensação) dos beneficios é 
necessário a implementação de princípios em leis internacionais e nacionais; pôr em prática os 
direitos das comunidades; as comunidades precisam estar conscientes da necessidade de controlar o 
acesso ao seu conhecimento e recursos, terem as informações necessárias e habilidade em negociar 
a repartição com base em normais legais; ficar claro as responsabilidades do governo, à nível 
nacional e local; as indústrias transnacionais apresentarem seus lucros, tanto no Brasil como no país 
de origem, e como ele é composto, entre outros. 

Além disso, é necessário quantificar e valorar os benefícios, envolvendo os custos sociais, 
ambientais e do próprio conhecimento tradicional. Importante também é o mecanismo para 
compartilhar eqüitativamente a distribuição dos benefícios, que podem ser: 

a) material financeiro: através de royaties ou não, os recursos financeiros podem ser 
depositados em um fundo controlado pelas comunidades, isto é vital para a proteção dos 
direitos das mesmas. 

b) material não financeiro: através de desenvolvimento comunitário, considerando sempre 
que o controle do trabalho seja realizado pela comunidade, assim as prioridades, 
metodologias e procedimentos serão decididas pelas comunidades diretamente 
envolvidas. 

c) não material: reconhecimento dos direitos através da repartição dos beneficios e acesso 
aos recursos por parte das comunidades. 

4. Direitos das Comunidades Tradicionais 

As comunidades precisam ter, de fato, o direito a auto-determinação para se auto-governar e 
controlar o acesso e uso dos seus conhecimentos, a terra, onde vivem, e aos recursos. Sem o direito 
da auto-determinação, incluindo o direito legal a terra, é muito dificil para as comunidades 
controlar o acesso a seu conhecimento tradicional e aos recursos. Além disso, também é muito 
dificil para as mesmas poderem dizer não ou sim a comercialização do seu conhecimento e dos seus 
recursos. O direito aqui mencionado é integrado, isto é, ele reconhece a ligação entre a diversidade 
cultural e biológica e não há contradição entre os direitos humanos das comunidades com o direito 
da conservação ambiental e do desenvolvimento. 

A ação das comunidades pode ser mais efetiva se a mesma é registrada como uma pessoa 
jurídica. Por outro lado, é necessário que o PL 306/95 reconheça as comunidades tradicionais pela 
sua identidade cultural, independente da existência da pessoa jurídica. 

Para que haja repartição dos beneficios, é necessário também, reconhecer que o 
conhecimento tradicional é coletivo e coletivizado. Pode não haver um único autor e até mesmo a 
autoria do conhecimento pode ser atribuída a um espírito. Além disso, o valor de troca existente nas 
sociedades industriais pode ser não aceito pelos costumes e leis das comunidades tradicionais. 
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