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Mesa-redonda:
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Desafios

- Vitória

internacionais

do Brasil

- 22 de Julho de 1994.

Nosso tema é: "Desafios internacionais do Brasil".
Considerandose que o Brasil
é o
líder
inconteste dos países
de megadiversidade, e que a questão da biodiversidade é a questão vital
por excelência,
creio ser este o terreno no qual o país
está
encontrando seu maior desafio
internacional, e até mesmo jogando
o seu destino.
Sir Crispin Tickell,
ex-Ministro
do Meio-Ambiente
de Margaret
Thatcher, hoje Presidente da Foundation of Ethnobiology, sediada
em Oxford,
declarou no ano passado,
durante uma
conferência
internacional
sobre
biodiversidade
e direitos
de propriedade
intelectual, que o controle sobre os recursos biológicos vai ser
decidido nos próximos
dez ou quinze anos e que, em sua opinião,
os países
detentores de tais recursos vão ficar sem eles, se não
se prepararem para defendê-los.
As palavras
de Sir Crispin
adquirem seu sentido pleno
quando
lembramos que
os países industrializados são pobres em recursos
genéticos, e que sem estes não se faz biotecnologia;
além disso,
dez anos
é o prazo estipulado pelo acordo do GATT para que entre
plenamente
em vigor
um
sistema
patentário
global
que vai
regulamentar a exploração industrial dos seres vivos. g possível,
portanto,
identificar
o enquadramento
do Brasil
no sistema
patentário global
como questão
crucial. E tal enquadramento se
torna
incompreensível
se
não
o tomamos
a
partir
do
desenvolvimento
da biotecnologia, que ao mesmo tempo
o exige e
justifica.
A relação
biodiversidade-biotecnologia
muda
os termos em que a
biodiversidade vinha
sendo discutida. Tomemos como
referência o
National Forum on Biodiversity que ocorreu em Washington em 1986,
e cujas comunicações foram reunidas em livro por Edward Wilson. O
fórum foi um marco porque lançou a questão da biodiversidade como
uma das grandes preocupações do nosso tempo; dali partiu um grito
de alerta para o desaparecimento
acelerado das espécies em escala
mundial, para
o valor
do que estava
sendo perdido e para
a
necessidade de políticas de proteção e conservação. O grito
foi
ouvido, a questão entrou para a agenda internacional; e
como boa
parte da biodiversidade está concentrada em países
do Terceiro
Mundo, as atenções voltaram-se para o Sul, principalmente para as
regiões
onde estão
sendo destruídas
as florestas
tropicais.
Evidentemente, as relações entre
perda da diversidade, miséria e
subdesenvolvimento
tornaram-se
o eixo de uma discussão na qual,
aliás,
os
críticos
do Norte
muitas
vezes
responsabilizaram
exclusivamente os países e povos do Sul pela destruição.
Passaram-se
os
substancialmente,

anos,
tais
e os grandes

relações
não
se modificaram
temas
levantados pelo Forum on
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Biodiversity continuam atuais. Entretanto, mesmo levando em conta
os problemas no Sul, as atenções precisam se desviar para o
Norte, se quisermos entender, em toda a sua complexidade, o
alcance da ameaça desencadeada sobre a biodiversidade. Porque as
recentes tendencias da evolução tecnológica e o rápido processo
de globalização da economia exigem que o eixo da discussão seja
deslocado.
A biodiversidade não é ameaçada pelo "atraso" dos países pobres,
mas principalmente por uma dinâmica predatória que teve e ainda
tem origem nos países ricos. No passado essa dinâmica impulsionou
a exploração insustentável dos recursos naturais; no correr da
última década, porém, houve uma transformação qualitativa e
quantitativa que está ampliando consideravelmente a sua potência
e reorientando o seu objetivo. Hoje a dinâmica predatória se
manifesta como ciência biológica, que permite uma sistematização
extremamente
operacional
do
saber
sobre
a vida;
como
biotecnologia, que viabiliza um projeto de transformação de tudo
o que vive em matéria-prima; e como direitos de propriedade
intelectual, que legitimam
um sistema jurídico-político de
apropriação econômica dos princípios ativos da vida vegetal,
animal e humana.
Deslocar o foco do Sul para o Norte significa, portanto, passar
da discussão das causas mais imediatas e visíveis da perda da
biodiversidade para o exame da própria dinâmica predatória. Isso,
evidentemente, deve redimensionar nossa percepção do que está
ocorrendo. Antes de mais nada porque a mudança de enfoque nos
permite notar que no plano internacional, apesar da insistente
retórica
ambientalista,
o
ímpeto
predatório
está
se
intensificando porque a vida pode se converter numa promissora
fonte de lucro. Os setores de ponta do capitalismo avançado estão
convencidos de que, após a Revolução da Informação, a próxima
grande onda de inovação tecnológica trará, no final do século, a
Revolução Biológica e a Revolução dos Novos Materiais; em
consequência, passaram a
criar, em escala planetária,
as
condições necessárias para o seu advento sob o controle das
corporações transnacionais.
Há vários indícios sugerindo como o terreno vem sendo preparado
para a Revolução Biológica e a constituição do biomercado: a
política de fusões que concentra nos mesmos conglomerados as
indústrias de alimentos, farmacêutica, química e de insumos
agrícolas; os investimentos em pesquisa e desenvolvimento; o
resultado final da Rodada Uruguai consagrando os TRIPs (aspectos
comerciais dos direitos de propriedade intelectual); a adoção
pelo Conselho da União Européia de uma posicão comum favorecendo
a proteção das invenções biotecnológicas e assegurando de fato o
patenteamento de todo material biológico; a falta de vontade
política para proteger a biodiversidade expressa nas ambiguidades
da Convenção assinada no Rio, e no fato dos "environment
negotiators" do Comitê Intergovernamental da Convenção falarem a

,•

3

mesma língua dos "trade negotiators" do GATT. Também devem ser
lembradas a má-votande em incluir a contribuição intelectual das
comunidades nativas no sistema patentário; a proliferação da
"garimpagem genética" nas regiões tropicais para enriquecer os
bancos genéticos do Primeiro Mundo; as ameaças americanas de
sanções comerciais contra os países que se negarem a adotar uma
lei de patentes; a
desenvoltura com que as
empresas de
biotecnologia aceleram o patenteamento de processos e produtos
biológicos na Europa e nos Estados Unidos, criando uma situação
de desregulamentação.
Aceitar a proposta de mudança de enfoque implica, portanto, em
admitir que é mais importante nos prepararmos para a violência
high-tech que a dinâmica predatória está gestando, do que nos
atermos às velhas fórmulas de exploração das matérias-primas do
Sul. Afinal, parece estar chegando o momento em que essa dinâmica
precisa alimentar-se diretamente das diversas formas de vida para
poder continuar se expandindo e se revolucionando.

*

*

*

Como nos defendermos desse processo? A primeira resposta que vem
à mente é: Resistir ao patenteamento da vida. ~ o que tem feito a
sociedade civil no Brasil. Desde que o ex-Presidente Collor
assumiu com o governo dos Estados Unidos o compromisso de fazer
aprovar uma lei de patentes, em junho de 1990, vários setores
começaram a se mobilizar e a organizar a resistência. Ao longo do
tempo o movimento foi crescendo, e a partir de fevereiro de 1992
se
exprime através
do Fórum pela
Liberdade do
Uso do
Conhecimento, que congrega dezenas de sindicatos de trabalhadores
e
profissionais, associações
de professores,
advogados e
cientistas,
ONGs ambientalistas,
a indústria
farmacêutica
nacional, etc.
O Fórum considera essa questão como uma guerra comercial e tem
procurado bloquear
a adoção de
uma lei que
favoreca o
patenteamento de medicamentos, alimentos e, principalmente, de
seres vivos e biotecnologia. Mas é forçoso reconhecer que, apesar
de algumas pequenas batalhas ganhas durante a votação do projeto
de lei no Congresso, em junho de 93, a resistência parece estar
perdendo a guerra. ~ que as organizações da sociedade civil têm
adversários poderosos: o lobby das transnacionais, o governo
americano, os exportadores brasileiros que temem a S.301, a quase
totalidade da
mídia, a
ignorância da população
sobre a
importância da biodiversidade e, last but not least, o próprio
governo brasileiro, que vem se esforçando para atender as
exigências da pressão externa.
Agora estamos nos aproximando do desfecho, uma vez que a lei de
patentes, já aprovada pela Câmara dos Deputados, deve ser
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sancionada em breve pelo Senado. A questão permanece, portanto,
em aberto. Um olhar retrospectivo, porém, veria que o Brasil foi
gradativamente incorporando uma posição contrária
aos seus
próprios interesses. Quando o guverno americano desencadeou em
1985 o prirueiro conflito contra o país a respeito de propriedade
intelectual, as posições de Washington e de Brasília eram
antagônicas. Hoje, as autoridades brasileiras se escudam na
moldura do GATT para tentar desarmar as ameaças americanas; o
mais incrível, no entanto, é que mesmo entre os que resistem ao
patenteamento da vida, há quem ingenuamente acredite que os TRIPs
podem defender os interesses
brasileiros e a proteção da
biodiversidade! ...
Não cabe aqui rememorar cada batalha dessa guerra. Mas a
impressão que se tem é que o Brasil começou a abrir mão de sua
soberania sobre a biodiversidade nas negociações da Rodada
Uruguai. Em 1986, quando houve o lançamento da Rodada em Punta
del Este, Brasil e India lideraram a oposição à postura imperial
dos Estados Unidos. Como todos sabem, os americanos queriam
incluir "novas áreas" no GATT: serviços, propriedade intelectual
e investimentos diretos. O Embaixador brasileiro, Paulo Nogueira
Batista, e o Ministro das Finanças da India, V.P. Singh,
argumentaram que a propriedade intelectual deveria continuar
sendo discutida na Organização Mundial de Propriedade Intelectual
(W.I.P.0.) e não no GATT; firmaram então uma aliança tática e, em
trabalho articulado com representantes da CEE, conseguiram que as
novas áreas fossem excluídas do âmbito do acordo. Em 1988, porém,
a
posição brasileira
mudou: Nogueira Batista
havia sido
substituído por Rubens Ricúpero, o atual Ministro das Finanças;
na mid-term review da Rodada, em Montreal, o Brasil não se opôs
ao desejo de Washington de rever a questão da inclusão das novas
áreas. A partir daí, o país foi se alinhando cada vez com os
Estados Unidos, chegando até mesmo a assumir uma postura servil,
sem no entanto receber qualquer tipo de compensação. Quando a
Rodada Uruguai se encerrou, em dezembro de 1993, o Financial
Times publicou as fotos de Nogueira Batista e de V.P. Singh como
os grandes perdedores. Hoje Rubens Ricúpero é candidato à
presidência da Organização Mundial do Comércio.
A evolução do caso brasileiro é importante para nos fazer
perceber a necessidade de se resistir ao sistema de patentes. Mas
é preciso ir além, pois não basta combater a
expressão jurídicopolítica da dinâmica predatória. No Brasil, o prestígio da
biotecnologia permanece intacto e é muito significativo que boa
parte dos que resistem reivindique para a nação o direito de
explorar
a
biodiversidade
segundo
os
mesmos
critérios
fundamentais.
No
Brasil,
frequentemente
combate-se
o
patenteamento em nome do mesmo projeto moderno de exploração da
natureza.
A riqueza do conhecimento tradicional dos povos
indígenas sobre os ecossistemas, por exemplo, e o direito deles
de conservar, usufruir e produzir biodiversidade sa0 ignorados.
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Gostaria de dar dois exemplos de como a biotecnologia está se
relacionando com a diversidade biológica do Brasil, antecipando a
moldura legal que vai lhe possibilitar transformar a vida em
matéria-prima apropriável gratuitamente.
O primeiro exemplo é tirado de um estudo da RAFI (Rural
Advancement Foundation International) sobre "Biopirataria". Ali
encontramos
uma
extensa
lista
de
material
biológico
comercialmente útil procedente do Brasil, e cuja patente já foi
requerida nos Estados Unidos. Material biológico que, portanto,
já está excluído das cláusulas da Convenção da Biodiversidade, e
cuja propriedade já está nas mãos de particulares. A lista
espanta: foram requeridas patentes de cana-de-açúcar, milho,
trigo, mandioca, café, madeira, folha de soja, abacaxi, algodão,
batata, feijão, cacau, beiju, laranja, seringueira, etc; várias
patentes de solo (por causa de seus micro-organismos) já foram
concedidas para laboratórios transnacionais; mas há também, além
dos pedidos de patenteamento de partículas de plantas e animais
da floresta amazônica, registros estranhos e enigmáticos: o de
uma pústula numa mão humana, o de fragmentos de orelhas, unhas,
peles ... e até mesmo o do joelho de um garoto de 16 anos! O RAFI
esclarece que os depositários poderão exigir o pagamento de
royalties pela utilização de todos os materiais que foram ou
vierem a ser patenteados.
O segundo exemplo é tirado do Human Genome Diversity Project, um
ambicioso empreendimento internacional para se estudar a base
genética da diversidade étnica, através da coleta de amostras de
cabelo, tecido e sangue de mais de 700 populações indígenas do
mundo todo. O projeto tem objetivo de estudo. Mas quando se sabe
que uma agencia governamental americana requereu a patente de uma
linhagem de células de uma índia Guaimi, do Panamá, porque esta
apresentava um vírus único e seus anticorpos que podem render
dividendos nas pesquisas sobre o câncer, temos já uma indicação
do modo como o material genético dos povos indígenas poderá
alimentar a indústria farmacêutica do futuro. Como todos sabem, o
Brasil, com seus quase 200 povos indígenas e cento e tantas
línguas, é uma verdadeira mina de sociodiversidade. Por isso, no
Human Genome Diversity Project é dada a maior prioridade aos
grupos geneticamente distintos, e aos ameaçados de extinção. A
lista é expressiva: foram ou serão coletadas linhagens de células
e amostras de todos os principais povos indígenas, dos Yanomami
aos Guarani, dos Tucano aos Carajá, dos Xavante aos Caiapó. Sem
evidentemente que os maiores interessados sejam informados.

*
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A garimpagem genética, versão high-tech da predação, está se
acelerando em
todas as direções: plantas, animais, microorganismos,
partículas
humans,
conhecimentos
indígenas
tradicionais - nada parece escapar. Os TRIPs do GATT devem
legalizar e legitimar o livre acesso à bio e à sociodiversidade,
protegendo em
contrapartida a propriedade dos
produtos e
processos biotecnológicos.
A sociedade civil brasileira não deve assistir passivamente ao
comprometimento do futuro, e ela pode agir: no plano interno,
pressionando a classe política para que proíba o patenteamento da
vida e proteja os recursos genéticos; e no plano externo,
exigindo que o Brasil, com o cacife que efetivamente dispõe, se
empenhe na defesa da Convenção da Biodiversidade. Quem acompanha
hoje
as
negociações internacionais
sabe
que
os países
industrializados estão tentando dobrar a Convenção aos preceitos
·do GATT, para neutralizar os direitos a uma compensação pelo
acesso aos recursos genéticos do Terceiro Mundo e o compromisso
de transferência de tecnologia.
A sociedade civil pode agir politicamente. Isso é muito, mas não
é tudo.~ preciso que os cientistas, os ambientalistas, os
pesquisadores remontem à raiz do problema: à biotecnologia e,
mais especificamente, à engenharia genética. Reunidos há dez dias
em Penang, na Malásia, cerca de 50 cientistas e ambientalistas do
mundo todo lançaram uma Declaracão sobre os efeitos nocivos da
engenharia

genética.

Depois de alinhar os riscos ao meio-ambiente, à biodiversidade, à
agricultura, à saúde humana e às economias dos países do Terceiro
Mundo, a Declaração afirma, no parágrafo nono:
"Efetivamente, a própria
ciência" subjacente
à engenharia
genética está sendo questionada por numerosos cientistas. A
engenharia
genética pressupõe
que as
características dos
organismos são determinadas unicamente por genes estáveis de modo
que a
transferência de
genes resulta automaticamente
na
transferência das características desejadas. Tal determinismo
genético vem sendo rejeitado por muitos biólogos por ignorar as
interações complexas dos genes implicados na expressão
do
conjunto de características
do organismo. Fica impossível,
portanto, prever as consequências de se transferir um gene de uma
espécie de organismo para outra. Sabe-se hoje que todo genoma
pode ser desestabilizado, mutado e recombinado por uma série de
processos naturais e que as transferências de material genético
podem ocorrer entre organismos na natureza. A mudança do ambiente
de um gene pode ocasionar uma cascata de mudanças posteriores que
podem causar consequências ambientais catastróficas, impossíveis
de
serem monitoradas, muito menos controladas. Esta mesma
instabilidade do genoma neutraliza toda a empreitada genética,
inviabilizando assim sua pretensão de beneficiar o público e até
mesmo suas promessas de um retorno econômico. A busca do
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conhecimento científico não deve ter prioridade sobre, nem
colocar em risco, a saúde e a integridade da comunidade; a
ciência, pelo contrário, deve servir a comunidade."
Laymert Garcia dos Santos

