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Conhecimentos científicos, novas tecnologias, pesquisas de produtos
para fins comerciais e conhecimentos tradicionais associados à

biodiversidade. Estes são temas que se mesclam e envolvem
sociedades culturalmente diferentes, que manejam seus recursos

naturais e ambientes de forma distinta.

As questões éticas e jurídicas que daí surgem, a partir das perspectivas
dos diferentes atores sociais envolvidos como pesquisadores,

empresários, indígenas, raizeiros e quilombolas são discutidas nesta
publicação, que pretende contribuir para definir rumos e alternativas.

Especialmente em relação aos conhecimentos tradicionais (saberes,
inovações, práticas e conhecimentos provenientes da diversidade

biológica) o uso e a apropriação que o setor privado faz deles acaba
criando tensões entre os atores envolvidos, porque restringe o acesso

da maioria da população mundial.

Nessa medida, afeta direitos e condições de vida dos que dependem
da liberdade de circulação e do uso desses conhecimentos e dos

recursos naturais no ambiente em que vivem.

A série Documentos do ISA foi criada para publi-
car resultados das experiências e inquietações
temáticas priorizadas pela instituição, organizadas
na forma de debates, coletâneas de artigos, esta-
dos da arte, relatórios analíticos, relatos de caso.
Não tem periodicidade e tiragem regulares. Todos
os números são enviados aos sócios efetivos e par-
ceiros institucionais, como também disponibiliza-
dos para todos os sócios colaboradores e funcio-
nários interessados. É prevista uma distribuição
extra dirigida para parcerias externas e para o pú-
blico alvo de multiplicadores de cada volume. Qual-
quer pessoa interessada pode adquiri-los nos es-
critórios do ISA ou acessando:

www.socioambiental.org
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ISA
Historicamente, os saberes dos povos indí-
genas e tradicionais foram desprezados
pela ciência ocidental, que erigiu à catego-
ria de conhecimentos apenas os produzi-
dos sob o marco tecnológico e capitalista.
A diversidade de saberes foi sendo aniqui-
lada, assim como os povos cujas identida-
des se baseiam em tais conhecimentos.

A invisibilidade dos saberes tradicionais só
começou a diminuir quando a biotecno-
logia – que utiliza a biodiversidade como
“matéria prima” – passou a considerá-los
úteis para o desenvolvimento de novos
fármacos, produtos químicos, agrícolas,
etc. Ironicamente, os saberes tradicionais
só despertaram a atenção da ciência oci-
dental quando vistos de uma lente utilita-
rista, que lhes nega outros valores. Tais
saberes passaram, então, a ser apropria-
dos e monopolizados através dos direitos
de propriedade intelectual.

Este livro é uma rara coletânea de exposi-
ções e artigos que abordam as interfaces
entre biodiversidade, tecnociência, povos
tradicionais e propriedade intelectual. É
resultado de um seminário organizado pelo
Instituto Socioambiental, organização da
sociedade civil com atuação consagrada
nos temas do acesso aos recursos genéti-
cos e conhecimentos tradicionais.

JULIANA SANTILLI

Sócia-fundadora do ISA e promotora
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Apresentação

As Encruzilhadas das Modernidades
e a Lógica da Diversidade

Este livro é resultado de um seminário realizado de 4 a 6 de outubro de
2005, em Brasília-DF, alguns meses antes da 8ª Conferência das Partes da Con-
venção sobre Diversidade Biológica, a ser realizada em Curitiba, em março de
2006. O seminário contou com a participação de instituições de pesquisa, ONGs,
organizações e lideranças indígenas, quilombolas, andirobeiras, raizeiros e repre-
sentantes governamentais do Brasil, bem como de pessoas que atuam no tema
em outros países como Peru, Colômbia, Costa Rica, Filipinas, Moçambique, Es-
tados Unidos, França, Alemanha e Itália.

O ISA trabalha o tema de acesso a recursos genéticos, repartição de be-
nefícios e proteção de conhecimentos tradicionais desde sua fundação. Em nível
internacional, buscamos acompanhar e tentar influir na formação da posição do
governo brasileiro na CDB e seus grupos de trabalho, embora nem sempre com
sucesso, devido à pouca permeabilidade à participação da sociedade civil.

Em nível nacional, o ISA representa a Associação Brasileira de Organi-
zações Não-Governamentais – Abong no Conselho de Gestão do Patrimônio
Genético – CGEN, na qualidade de membro convidado observador, sem direito
a voto. Em que pesem as mesmas dificuldades de participação da sociedade civil
que existem no campo internacional, pudemos observar de perto os principais
gargalos e impasses que surgiram no CGEN, que pelo menos propiciaram sinali-
zar quais os principais pontos de dissenso que devem surgir na futura discussão
do Anteprojeto de Lei que será discutido no Congresso Nacional a partir de
2006, conforme compromisso assumido pelo governo.

 De outro lado, o ISA mantém relações e parcerias em nível local em
algumas regiões do país, com povos indígenas e quilombolas, que têm trazido
novas perspectivas de abordagem para o tema, menos voltadas ao tom de merca-
do que domina os espaços políticos formais, mais voltadas à valorização dos
fatores sociais, culturais e ambientais que determinam a existência da alta diver-
sidade biocultural que os caracteriza.

A partir da observação desses três processos sociais de ritmos diferentes,
da pantanosa negociação internacional à visão integral e territorializada dos povos
tradicionais, passando pela tensa regulação nacional, surgiu a necessidade de
explorar os impasses, diferenças e semelhanças entre esses diferentes espaços

1-82.PMD 17/2/2006, 12:219
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políticos, de forma a nos guiar entre as milhares de encruzilhadas que abrangem
as relações entre tecnociência, propriedade intelectual, mercado, povos indíge-
nas, sociedades tradicionais e natureza no século XXI.

Tanto mais oportuno na medida em que a realização da COP8 coloca o
Brasil momentaneamente sob os holofotes internacionais, justamente em um
momento em que a sociedade vive conflitos de valores na regulamentação da
legislação de acesso, repartição de benefícios e proteção de conhecimentos
tradicionais.  A tradição política no Brasil indica que nesses momentos o go-
verno procura revelar a melhor face possível frente à opinião diplomática in-
ternacional. Uma face parcial, que não revela a multitude de posições e de
conflitos de visões e interesses existentes desde as aldeias aos laboratórios,
empresas e governo.

A idéia de organizar o seminário e a publicação é estimulada por essas
circunstâncias, que nos convidam a refletir e – por que não? – rever posições e
opiniões formadas sobre essa metamorfose que vive a sociedade capitalista pós-
moderna, e as outras milhares de sociedades tradicionais, ditada pelos avanços e
impactos da biotecnologia na vida do homem.

O objetivo aqui não é necessariamente apresentar soluções pragmáticas
e finais aos impasses políticos postos na negociação do quadro regulatório inter-
nacional e nacional, mas antes dar alguns passos atrás, para abranger um cená-
rio mais amplo de opiniões e poder refletir sobre as lógicas que guiam nossas
opiniões sobre o tema.

A metáfora das encruzilhadas, que surgiu de conversas com o prof.
Laymert Garcia, sócio e sempre presente colaborador do ISA, ilustra as opções
de caminhos existentes no debate, o choque de visões entre sociedades diferen-
tes culturalmente, entendimentos e ritmos de vida diferentes, manejando ambi-
entes e recursos naturais igualmente distintos. O texto de introdução a seguir
tenta explorar melhor essa idéia, que foi evoluindo ao longo dos três dias de
seminário. A imagem que pareceu ficar, mais do que uma encruzilhada, foi a de
um labirinto: um emaranhado de ambientes, opiniões, valores por onde transita-
mos, esperando chegar não se sabe bem aonde. Para sair desse labirinto, é preci-
so olhar para o horizonte e eleger um norte, uma perspectiva válida, dentre as
várias, que permita que se guie pelas suas inúmeras encruzilhadas. Muito
freqüentemente tem prevalecido a perspectiva do mercado e do lucro, míope em
relação a outros valores.

Esperamos que os debates que surgiram do seminário possam afinar a
compreensão da diversidade de perspectivas, para com criatividade arejar o am-

1-82.PMD 17/2/2006, 12:2110
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biente de saturação que contamina as discussões nacional e internacional, pre-
sas na lógica financeira de mercado. Propomos aqui, como chave de leitura, um
exercício de aplicação de outra lógica: a da diversidade; a perspectiva do maior
número possível de diferentes visões, idéias, conhecimentos, culturas, socieda-
des, ambientes e espécies. Este é o valor que a CDB e outros tratados em matéria
de meio ambiente buscam, e que acreditamos deve reger o rumo do desenvolvi-
mento econômico, social e cultural no planeta. Em outras palavras, uma pers-
pectiva de socioambientalismo.

Imaginemos como, em cada passo da discussão, é possível potencializar
e valorizar a maior diversidade possível, seja do que for. Essa abordagem pode
criar uma nova leitura do cenário, que certamente também terá sua importante
interface de mercado, mas que pode incluir outras, como a inclusão e o reconhe-
cimento de direitos a povos indígenas e outras sociedades tradicionais, ou a ne-
cessidade de uma maior e mais livre circulação da informação e do conhecimen-
to, científico ou não, ao largo de uma sociedade global confinada a uma tendência
de monetarização e privatização (enclosure) de bens naturais difusos e de cons-
truções sociais coletivas.

O formato escolhido para esta publicação foi o de transcrever e editar as
falas e debates das seis mesas realizadas em três dias, pontuadas por artigos assi-
nados. As duas primeiras mesas (Capítulo I) procuraram tratar das encruzilha-
das dos saberes, das relações entre sistemas de conhecimento de povos tradicio-
nais e ciência, e da responsabilidade do setor acadêmico no debate.

As mesas 3 e 4 (Capítulo II) procuraram estender o assunto para uma
discussão mais ampla sobre vetores de evolução no campo da biotecnologia de
ponta e do mercado, e como esse movimento impacta a sociedade e especial-
mente os povos culturalmente distintos. Buscam ainda refletir sobre o futuro da
CDB frente aos tratados de livre comércio, que cada vez mais homogenizam a
gramática política rumo ao valor de mercado, decretando a morte de outros va-
lores preconizados pela CDB e louvados desde a Rio-92.

A mesa 5 teve formato diferente: foi destinada exclusivamente à discus-
são nacional, relacionada à proposta de nova lei de acesso, e pretendeu abrir a
caixa preta do governo, que continua encerrado em discussões ministeriais. O
objetivo foi trazer os atores governamentais que estão liderando esse processo de
discussão política a levar ao conhecimento do público quais as novas propostas
que vêm sendo geradas. Apenas o MMA compareceu e apresentou, pela primei-
ra vez, sua proposta inédita para discussão na Casa Civil, antes mesmo de
apresentá-la aos demais ministérios. Por fim, a mesa 6 procurou explorar a cor-

Apresentação
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relação de forças existentes no campo da biodiplomacia global, focalizando o
papel do Brasil nesse cenário. Interessante notar que o tema da agricultura foi
recorrente em todas as mesas, talvez porque seja o que melhor sintetiza as
encruzilhadas.

Agradecemos muito a todos os palestrantes que contribuíram com os
debates, os colaboradores que nos brindaram com artigos e, especialmente, ao
Inbrapi e ao Iddri pela parceria na realização do seminário, que muito contri-
buiu para o enriquecimento da diversidade de idéias colocadas nas seis mesas
de discussão.
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Introdução

As encruzilhadas das modernidades: da luta dos
povos indígenas no Brasil ao destino da CDB

Fernando Mathias
Instituto Socioambiental – ISA

“A ortodoxia norte-americana sobre os direitos de
propriedade intelectual se assenta na idéia falaciosa de

que as pessoas não inovam nem produzem novos
conhecimentos a menos que daí resulte ganho pessoal.

Contudo, a ganância não é uma ‘realidade fundamental
da natureza humana’, mas uma tendência dominante nas

sociedades que a recompensam”.
Vandana Shiva1

Não é de hoje que a diversidade de culturas e da natureza é importante
para a humanidade.  Foi justamente essa sociobiodiversidade que permitiu ao
homem dar o salto para a agricultura, há uns 12 mil anos atrás, e a partir de
então dar sucessivos saltos no campo dos conhecimentos, da ciência e da
tecnologia.  O valor da sociobiodiversidade para o homem tem sido apreendido
de formas diferentes, em diferentes tempos e culturas.

Para a sociedade ocidental, a sociobiodiversidade tornou-se valiosa en-
quanto objeto de pesquisa, fonte de impulsos tecnológicos nas biociências e
nas bioindústrias, transformados em vetores de concentração econômica atra-
vés de patentes. Para outras sociedades culturalmente distintas, essa mesma
sociobiodiversidade é valiosa por seus atributos sagrados, por fazer parte de
uma cosmologia de pertencimento, que enxerga homem e natureza como enti-
dade única.

Esses diferentes modos de enxergar a sociobiodiversidade do mundo não
convivem de forma harmônica. Embora esse choque de valores aparente ser algo
distante, etéreo, pois a princípio se dá no campo das idéias, representações cada
vez mais críticas e próximas desses conflitos vêm surgindo, à medida que resul-
tam em monopólio econômico do uso de plantas e sementes, criando situações

1 Biodiversidade, Direitos de Propriedade Intelectual e Globalização, in Boaventura de Sousa Santos,

Semear Outras Soluções: os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais, p. 326.
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sociais de aumento de dependência e perda de soberania alimentar de grande
parte da população rural no mundo.

Esse (des)encontro cultural acontece também em ritmos e intensidades dis-
tintos nos vários países. Via de regra, os países desenvolvidos (na geopolítica atual,
os países do “Norte”) já optaram pela compreensão utilitarista da sociobiodiversida-
de (e pela exclusão das diferentes sociedades e culturas que abrigaram), fazendo dela
fonte essencial de matéria-prima para a indústria biotecnológica que vem criando e
aplicando novas tecnologias em ritmo acelerado, sem demasiada discussão ética ou
moral acerca de suas conseqüências e impactos.

Em oposição, países do Sul geopolítico ainda abrigam sociedades e cul-
turas indígenas, quilombolas, extrativistas, nômades que vivem outras mo-
dernidades e que mantêm, com impressionante resistência, seus próprios valores
em relação à sociobiodiversidade, posto que fundamentais para sua própria exis-
tência física e cultural. É justamente nestes países onde esse choque cultural se
dá com maior intensidade: onde ainda existe uma encruzilhada de modernidades,
uma possibilidade de optar por diferentes caminhos: o da submissão à
modernidade ocidental capitalista (às benesses e preços que se pagam por isso),
ou o da valorização da plurietnicidade e da biodiversidade como a via para cons-
trução de um futuro emancipatório, pautado em uma perspectiva de
socioambientalismo.

Biodiver$idade?

Seja onde for, a tendência de monetarização da biodiversidade vem se
consolidando, rumo a uma sociedade que alguns acreditam possa estar total-
mente baseada no biocomércio, dentro de algumas décadas. As pautas levadas
por alguns países em desenvolvimento para a CDB parecem indicar a lógica
leiloeira do “quem pagar mais leva”, como por exemplo o Grupo de Megadiversos,
em oposição ao Grupo Africano, que há muito defende a ouvidos surdos a ne-
cessidade de impor limites à possibilidade de privatização dos recursos genéticos.
A discussão sobre o regime internacional de ARB é emblemática nesse sentido.

Outro sinal claro nessa direção são os tratados bilaterais de livre comér-
cio, que denotam uma estratégia dos países desenvolvidos de “comer pelas bor-
das”, ao invés de se exporem em fóruns multilaterais onde não têm o mesmo
poder de barganha, como por exemplo na CDB.  As cláusulas dos TLC conde-
nam a possibilidade de repartição de benefícios monetários, pois vedam a possi-
bilidade dos certificados de origem/procedência legal em discussão na CDB. Tam-
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bém escondem sutilezas perigosas, pois consideram atividades de bioprospecção
como “serviços científicos de pesquisa”, transformando autorizações de acesso
em “acordos de investimento”, o que significa uma inversão de valores.

Não devemos esquecer da responsabilidade do setor acadêmico para esse
cenário. O acesso à informação, científica ou não, passou a ser determinante
para possibilitar o funcionamento dessa engrenagem de acumulação biotec-
nológica e capitalista. Daí a maximização dos sistemas de propriedade intelectu-
al, que ao invés de promover e divulgar, cada vez mais cerceam o acesso a conhe-
cimentos e inovações pela esmagadora maioria da população no mundo,
limitando-o a poucos que detêm condições econômicas de pagar por isso.

Nesse sentido é preciso refletir sobre a necessidade de maior e mais livre
circulação de conhecimentos não apropriáveis. Existe uma tendência crescente de
movimentos no sentido da abertura de sistemas de propriedade intelectual, no
campo dos softwares (linux e outros programas de código aberto) e dos direitos
autorais (creative commons, licenças autorais abertas) que envolvem lógicas dife-
rentes, baseadas em princípios éticos de aprimoramento de sistemas e obras a par-
tir da construção coletiva e do controle social difuso. É uma resposta natural ao
enrijecimento cada vez maior dos comandos de propriedade intelectual. Respostas
criativas nesse sentido no campo da produção científica e da biotecnologia, espe-
cialmente em suas interfaces com os conhecimentos tradicionais não-científicos,
também são interessantes e devem ser melhor exploradas.

A encruzilhada brasileira

O Brasil não faz parte do Norte geopolítico do planeta, vive ainda sob o
jugo pós-colonial econômico. Por outro lado, o Brasil abriga sociobiodiversidade
impressionante, com centenas de povos indígenas e tradicionais, múltiplos
biomas, ecossistemas e milhares de espécies, em uma extensão territorial conti-
nental, acolhendo a maior parte do último grande remanescente de floresta tro-
pical do planeta, a Amazônia.

É portanto uma peça importante no xadrez geopolítico mundial nesse
campo, cujas escolhas podem ajudar a determinar o futuro e a possibilidade da
CDB, podendo se tornar uma espécie de “fiel da balança” entre os países desen-
volvidos e em desenvolvimento. Vive portanto dramaticamente essa encruzilha-
da, que se revela em diferentes cenários, no governo e na sociedade.

Um deles é o debate que acontece atualmente no CGEN.  Há uma
clara polarização na discussão acerca do reconhecimento dos direitos de povos

Introdução
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indígenas e tradicionais sobre seus conhecimentos, territórios e recursos natu-
rais, especialmente quando o acesso a este patrimônio socioambiental interes-
sa de alguma forma a setores ligados às bioindústrias – farmacêuticos, agricul-
tura, cosméticos.

A discussão atual acerca do novo marco legal brasileiro também revela
essa polarização de posturas. Além de haver estrita blindagem em relação à par-
ticipação da sociedade civil, o bloco de ministérios e órgãos públicos ligados à
bioindústria (ciência e tecnologia, indústria, agricultura) pressionam por uma
nova legislação que lhes confira competências institucionais para regular seto-
res economicamente relevantes e que facilite o acesso à sociobiodiversidade,
através da pesquisa científica – cada vez menos básica e desinteressada – , repro-
duzindo assim internamente o discurso e as práticas que caracterizam a tendên-
cia dominante nos países que detêm a biotecnologia mas não os recursos genéti-
cos de que necessitam para desenvolvê-la.

Essa apropriação se revela em outro sinal claro: o projeto de lei que visa
alterar a lei de propriedade industrial, para permitir o patenteamento de molé-
culas e substâncias naturais. Ironicamente relatado pelo mesmo deputado que
preside a CPI contra a biopirataria, o projeto altera a legislação de propriedade
intelectual brasileira de forma a permitir o patenteamento de moléculas naturais
isoladas, sobre as quais não há qualquer novidade ou invenção, instituciona-
lizando assim a distorção do sistema de propriedade intelectual verificado em
países desenvolvidos. Cria a condição perfeita para, em um passe apenas, esten-
der até aqui os amplos domínios da propriedade intelectual de países desenvol-
vidos, tornando o Brasil refém de patentes de corporações transnacionais sobre
plantas e animais, brasileiros ou não.

O governo do Brasil também vem importando o entendimento prevale-
cente hoje na CDB de que o reconhecimento de patentes é condição essencial
para a repartição de benefícios entre países detentores de tecnologia e de biodi-
versidade, restringindo esse conceito a um prisma exclusivamente econômico e
mercadológico. Ainda assim, algumas iniciativas de repartição de benefícios não
econômicos entre comunidades, sociedade civil e academia indicam que há ou-
tros caminhos para a conservação da sociobiodiversidade no Brasil.

Essa visão mercadológica cria um contexto de competição entre os su-
postos “beneficiários” da repartição, erodindo o valor tanto econômico como
sócio-cultural e ambiental da sociobiodiversidade brasileira. Reversamente, esse
valor econômico perdido se agrega ao fim da cadeia de pesquisa e desenvolvi-
mento tecnológico (nos chamados clusters biotecnológicos ou em corporações
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transnacionais), aumentando assim a concentração de riqueza e conseqüente-
mente a difusão da pobreza.

A encruzilhada dos povos

Os povos indígenas, quilombolas, extrativistas e comunidades locais no
Brasil vivem essa encruzilhada de forma particularmente danosa. Muitas vezes a
assimilação do caráter utilitarista e mercadológico da biodiversidade cria o falso
entendimento de que a exclusividade e o individualismo que marcam o sistema
de propriedade intelectual seriam caminhos para a proteção de saberes não-ci-
entíficos, causando impactos sobre a circulação e sobrevivência dos sistemas de
conhecimento de povos indígenas e sociedades tradicionais.

Essa posição contamina a possibilidade de compartilhamento de siste-
mas de saberes entre povos, como há milênios ocorre, pois carrega em si a noção
excludente de propriedade intelectual e de competitividade. No entanto, pode-
mos nos arriscar a dizer que ela apenas revela a ânsia desses povos de serem
reconhecidos como sujeitos coletivos de direitos, com sistemas próprios de go-
verno, organização e controle sobre seus territórios.

Tanto assim que a posição do movimento indígena está ligada ao exercí-
cio do direito à autodeterminação e autogoverno de seus territórios e recursos
naturais em uma visão de proteção integral dos conhecimentos tradicionais, li-
gada intuitivamente ao senso de pertencimento entre homem e natureza que
marca a cosmologia desses povos.

Esta posição, inspirada na plataforma de direitos humanos e melhor repre-
sentada pela Convenção 169 da OIT, freqüentemente negligenciada nos debates,
deve orientar a discussão sobre um regime sui generis de proteção de conhecimentos
tradicionais na CDB. Nesse sentido, é importante dar maior ênfase a uma aborda-
gem endógena de proteção dos conhecimentos: no seio das aldeias e comunidades,
com medidas como valorização de sistemas autônomos de educação e saúde, valori-
zação de mulheres e anciãos e sensibilização dos jovens. O fortalecimento dos siste-
mas consuetudinários de direito e da organização social dos povos tradicionais é
fundamental para manter a rede de relações e intercâmbios sociais, culturais e
ambientais que permite hoje em larga medida a reprodução e conservação in situ da
diversidade biológica no planeta, especialmente se falamos em agrodiversidade.

A plataforma de direitos humanos, da Convenção OIT 169 e do regime
sui generis da CDB deve ainda ser a base para buscar solucionar o problema de
relação dos povos tradicionais na sua interface mais complexa: a relação com o

Introdução
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mercado. Nesse sentido, experiências positivas de certificação ligadas a um con-
ceito de território cultural e ambiental, inspiradas no conceito que forma a base
do sistema francês de denominações de origem (terroir), podem ser uma forma
de agregar valor de mercado a características culturais e ambientais próprias,
que determinam a singularidade de um determinado produto elaborado no âm-
bito de comunidades tradicionais. Neste caso o mercado pode vir a fortalecer, ao
invés de erodir, os valores socioambientais ligados ao manejo de recursos natu-
rais por povos tradicionais.

Os comentários acima derivam do conjunto de idéias e opiniões postas
nas páginas a seguir, e esperamos que possam inspirar reflexões inovadoras que
norteiem as encruzilhadas desse labirinto.
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CAPÍTULO I – AS ENCRUZILHADAS DOS SABERES

Abertura do seminário

As encruzilhadas das modernidades: da luta dos
povos indígenas no brasil ao destino da CDB

Organizadores

Fernando Mathias, Henry de Novion
Instituto Sociambiental (ISA)

Data

04 a 06 de outubro de 2005

Local

ISJB – Centro de Convenções Israel Pinheiro, Brasília – DF

Abertura

Fernando Mathias
Instituto Sociambiental (ISA)

Daniel Munduruku
Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade Intelectual (Inbrapi)

Selim Louafi
Instituto de Desenvolvendo Sustentável e Relações Internacionais (Iddri)

Fernando Mathias (ISA)
A principal motivação que nos levou a pensar na possibilidade de rea-

lizar um evento como este é o fato do Brasil sediar a próxima Conferência das
Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica em março de 2006, em
Curitiba. Isso nos levou, e também o Inbrapi e o Iddri, uma organização não-
governamental francesa, a considerarmos esta uma oportunidade interessante
para refletirmos sobre como vem caminhando o processo de discussão da polí-
tica de acesso a recursos genéticos, repartição de benefícios e proteção de co-
nhecimentos tradicionais dentro do Brasil. Isso significa avaliar o trabalho que
vem sendo feito dentro do CGEN (Conselho de Gestão do Patrimônio Genéti-
co) e também as discussões no âmbito governamental sobre uma nova legisla-
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ção de acesso para substituir a atual medida provisória (MP) 2186 que hoje é o
marco legal brasileiro vigente. Por outro lado, queremos também aproveitar
essa onda da COP, em que vários olhares estarão voltados para o Brasil em um
determinado momento, para não só mostrar aos outros países e outras organi-
zações o que está acontecendo no Brasil, mas também conseguir ter experiên-
cias e aportes de organizações em outros países que estão trabalhando com os
mesmos temas, com os mesmos problemas. É assim uma forma de alimentar a
discussão nacional e ver se podemos tirar algumas orientações para uma dis-
cussão mais qualificada, especialmente na revisão da legislação brasileira que
está hoje em discussão na Casa Civil entre alguns ministérios, e que deve ir ao
Congresso não se sabe quando.

A idéia é fazer essa conexão entre o que acontece no Brasil e o que acon-
tece no nível internacional, e como esses dois processos podem se ajudar mutu-
amente. Agradecemos o apoio financeiro que tivemos até agora da Rainforest
Noruega, Fundação Ford e Usaid a esse evento.

Daniel Munduruku (Inbrapi)
Queria reiteirar aqui o que o Fernando falou em relação à importância

desse seminário. O Inbrapi é uma instituição relativamente nova nesse cená-
rio do movimento indígena nacional, embora esteja defendendo uma bandeira
relativamente antiga. Temos procurado desenvolver nosso trabalho a partir
daquilo que os nossos velhos, os nossos pajés, as nossas aldeias têm demons-
trado como preocupação, têm demonstrado como demanda na defesa e prote-
ção dos conhecimentos tradicionais. Sabemos da envergadura de um trabalho
como esse. Sabemos que é um desafio muito grande para nós, nos colocarmos
como comissão representante naquilo que se pretende discutir, levando para
as aldeias um pouco do que é discutido em âmbito nacional e internacional.
Não temos nenhuma pretensão de sermos os donos desses saberes, mas certa-
mente temos um reconhecimento que pesa em nosso favor que é o fato de
pertencermos a comunidades indígenas. Temos um pouco essa legitimidade de
poder tratar o tema a partir dos interesses dos nossos povos indígenas. Para nós
é bom poder ouvir os especialistas que têm pensado e articulado teorias em
torno do tema da CDB, da propriedade intelectual e da proteção dos conheci-
mentos tradicionais. Queremos ouvir, estamos aqui com o intuito e o espírito
de aprender, discutir, conversar, colocar também as nossas demandas e forma-
lizar e firmar ainda mais a nossa parceria e nosso desejo de encontro com a
sociedade brasileira.
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Obviamente sabemos que a sociedade brasileira é composta por vários
setores e várias posições antagônicas, algumas das quais muitas vezes não estão
interessadas nos nossos interesses, e que não estão preocupadas em defender
aquilo que diz respeito aos nossos interesses, os interesses dos povos indígenas.
Nós estamos dispostos também a dialogar, a propor coisas e, quem sabe, propor
parcerias. Somos um grupo aberto, o Instituto Indígena nasceu com o intuito de
ser um facilitador de diálogos. É com essa disposição que estamos aqui e que
aceitamos o desafio, junto com o ISA, de trazer nossos parceiros das aldeias para
ouvirem esses especialistas que vieram fazer suas exposições. Gostaria de dizer
para os parentes indígenas que estão aqui que, sobretudo, o encontro que tive-
mos ontem, nosso caucus indígena, chamamos assim para usar uma nomencla-
tura internacional, foi muito proveitoso. Foi muito gostoso trocar idéias entre
nós, e sabendo agora o contexto em que estaremos envolvidos nesses próximos
três dias, estamos efetivamente um pouco mais preparados para ouvir aquilo que
vai acontecer, as falas que serão feitas. Estamos já um pouco no movimento
daquilo que vai acontecer nesses dias. Como já falei, estamos aqui como convi-
dados e observadores, como pessoas que vêm para aprender e para dialogar. É
nesse sentido que convoco meus parentes, comunidades indígenas que estão
aqui, para participarem de uma maneira muito efetiva nesse encontro, pois é
uma das maneiras boas de ir compreendendo um pouco esse complexo mundo
que agora nos é colocado.

Queria agradecer muitíssimo o ISA, pela parceria e comprometimento
que temos tido enquanto instituições uma com a outra, com esse relacionamen-
to transparente que temos tido durante esse caminhada sendo parceiros estabe-
lecidos já de um tempo para cá. Queria agradecer os nossos apoiadores, nossos
financiadores que ofereceram a possibilidade de estarmos aqui com vocês. Dese-
jo que esses dias sejam muito bons, muito gostosos e que possamos efetivamente
dividir conhecimentos e saberes para crescer um pouco mais e quem sabe, ser um
pouco mais gente.

Selim Louafi (Iddri)
O Iddri está muito orgulhoso de estar associado à organização de um

evento como esse. O Iddri – Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Rela-
ções Internacionais foi criado em 2001 com o objetivo de acumular formas dife-
rentes de conhecimento e expertise em torno dos principais temas internacionais
de desenvolvimento sustentável, principalmente os aspectos controversos, e li-
derar o desenvolvimento de outras opções e caminhos com os vários stakeholders.
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A idéia é que o Iddri seja um ‘thinktank’, um fórum de debates criando espaços
públicos de diálogo nos quais vários participantes da administração pública, das
comunidades, da sociedade civil e do setor privado possam conjuntamente defi-
nir assuntos que precisam de mais pesquisa, possam debater juntos e identificar
as similaridades e as diferenças. Trabalhamos com diferentes áreas temáticas como
mudança climática, agricultura e comércio. Sou o responsável pelo Programa de
Biodiversidade.

No contexto da cooperação bilateral entre o governo francês e brasilei-
ro, os representantes dos governos decidiram dedicar mais energia e fundos para
fortalecer a cooperação intelectual entre grupos franceses e brasileiros da socie-
dade civil no sentido do entendimento mútuo, particularmente em torno de
questões de desenvolvimento sustentável. Essa cooperação está ocorrendo por-
que os dois governos estão reconhecendo que nos foros de negociação internaci-
onal, particularmente os relacionados ao desenvolvimento sustentável, france-
ses e brasileiros têm, freqüentemente, posições antagônicas. Por isso acreditam
que o fortalecimento do intercâmbio de idéias entre os dois países, e mais ampla-
mente entre Europa e os países da América do Sul, possa ajudar a criar um me-
lhor entendimento e linguagem comum frente às negociações internacionais. O
Iddri foi convidado pelo governo francês para assumir a responsabilidade dessa
missão ambiciosa, mas, como é o costume, com fundos muito limitados. Enfim,
os fundos foram suficientes para nossa instituição estar aqui participando junto
com ISA e Inbrapi, para tentar trazer algumas pessoas a este encontro que nos
ajudem a extrair da experiência brasileira sobre a lei de acesso e repartição de
benefícios alguns elementos úteis em nível internacional. Mesmo que o processo
esteja agora politicamente bloqueado, os debates que acontecem no contexto do
CGEN, com mais de um ano de experiência de discussões, já permitiram revelar
alguns assuntos jurídicos críticos que não foram ainda debatidos nos foros de
negociações internacionais ou em outros países. Devemos usar esses elementos
novos para buscar soluções inovadoras em nível internacional.

Fico feliz que uma sessão do seminário seja dedicada à questão crítica do
papel e da responsabilidade do setor acadêmico na questão da repartição dos
benefícios dos recursos genéticos. Creio que esse assunto tem que ser discutido
com mais especificidade no futuro próximo para que possamos ter medidas in-
ternacionais mais efetivas e com mais legitimidade.
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Mesa 1

Conhecimentos Tradicionais
e Circulação de Informação

Moderador

Henry de Novion
Instituto Sociambiental (ISA)

Palestrante

Fernando Mathias
Instituto Sociambiental (ISA)

Debatedores

Terezinha Dias
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Fernanda Kaingang
Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual (Inbrapi)

Jean Marc von der Weid
Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA)

Henry de Novion (ISA)
O dia de hoje vai tratar de questões relativas aos conhecimentos tradi-

cionais e responder algumas perguntas sobre o tema, que são:
• Qual o status de proteção que deve haver dos conhecimentos

tradicionais que se encontram fora dos contextos locais - banco
de dados e publicações? Como proteger esses conhecimentos que
já estão fora do âmbito das comunidades?

• Deve haver consentimento prévio nesses casos? As comunida-
des deverão ser ouvidas quando alguém quiser acessar um co-
nhecimento, publicação ou banco de dados?

• Como fica a repartição de benefícios nesses casos? Se alguém
utiliza um conhecimento que está publicado será que cabe a re-
partição de benefícios?

• Como garantir a proteção desses conhecimentos que são asso-
ciados a um manejo de espécies cultivadas para agricultura? Essa
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proteção também se estende a materiais fitogenéticos?
• Por fim, qual seria o papel do setor acadêmico na proteção de

conhecimentos tradicional?
O tema será abordado tanto pela parte da manhã quanto pela tarde, em

que terá um enfoque mais voltado para a questão do setor acadêmico.

Fernando Mathias (ISA)
Começo mencionando, basicamente, qual o estado legal da situação

da proteção dos conhecimentos tradicionais hoje no Brasil. A Medida Provi-
sória 2186 de agosto de 2001 é o instrumento legal que hoje regulamenta o
sistema de proteção de conhecimentos tradicionais associados à biodiversi-
dade. Ela foi criada por conta da obrigação internacional assumida pelo Bra-
sil ao assinar e ratificar a Convenção sobre Diversidade Biológica, uma das
convenções internacionais concebidas e aprovadas durante a Eco-92. A
medida provisória garante direitos aos povos indígenas, comunidades locais,
quilombolas e outros detentores de conhecimentos tradicionais. Primeira-
mente, a própria Convenção dá o direito a esses povos de expressar seu con-
sentimento prévio e informado para qualquer atividade que envolva o aces-
so aos seus conhecimentos tradicionais para fins de pesquisa cientifica,
bioprospecção, desenvolvimento tecnológico e também para a criação de
bancos de dados. Dentro desse direito de expressar o seu consentimento para
essas atividades, inclui-se também o direito desses detentores de conheci-
mentos de impedir pessoas não autorizadas a retransmitir os conhecimentos
a que tiveram acesso. Ou seja, se por exemplo entro em uma comunidade e
pesquiso um determinado conhecimento sobre uma planta, só posso
retransmiti-lo adiante se tiver o consentimento daquela comunidade. Esse é
um direito que está estabelecido na própria Medida Provisória e que impõe,
portanto, uma série de questões que derivam desse direito; por exemplo, como
na prática implementa-se ou exercita-se esse direito diante do que é hoje o
sistema de pesquisa científica e publicações.

Um outro direito associado ao consentimento prévio e informado é o
direito de receber parte dos benefícios que derivam do uso do seu conhecimento,
para qualquer finalidade. A CDB impõe a necessidade de repartir os benefícios
tanto a partir dos usos de natureza econômica como os de natureza não-econô-
mica como, por exemplo pesquisa cientifica básica. No entanto, a Medida Provi-
sória brasileira optou pelo caminho de apenas exigir a repartição de benefícios
no caso de uso econômico do conhecimento tradicional. Nesse sentido a legisla-

1-82.PMD 17/2/2006, 12:2124



25

Capítulo I – Mesa I

ção é mais estreita do que a CDB e equivocada porque não vê uma série de
possibilidades de benefícios mútuos entre pesquisadores e indígenas.  Claro que
a repartição de benefícios não-econômica pode existir para além da legislação
brasileira, mas seria interessante que estivesse prevista no marco legal para que
fosse incentivada e estimulada.

Ao longo do trabalho do CGEN começaram a aparecer diversas con-
sultas e questões relacionadas a dificuldades para implementar o que estava
escrito na Medida Provisória. Por exemplo, muitas consultas ao CGEN surgi-
ram de pesquisas relacionadas à realização de inventários, ou de mapeamento
da difusão territorial dos conhecimentos tradicionais. Ou seja, iniciativas que
não tinham como objetivo central investigar uma determinada propriedade ou
funcionalidade de uma planta, mas voltadas para outros objetivos que envol-
vem indiretamente um corpo de conhecimentos relacionados ao uso e manejo
de recursos naturais.

Outra questão que se colocou também derivou especificamente do pro-
jeto da Unifesp sobre plantas medicinais que atuam sobre o sistema nervoso
central. A consulta ao CGEN deflagrou o debate sobre pesquisas feitas com co-
nhecimentos tradicionais a partir de publicações acadêmicas já disponíveis em
bancos de dados, bibliotecas etc. Na ocasião, a Unifesp mencionou que 80% das
pesquisas que envolvem conhecimentos tradicionais para o uso farmacológico
acessam a própria literatura etnofarmacológica e que não há interesse em buscar
fontes primárias de informação junto às comunidades.

Isso colocou a necessidade do CGEN conceituar a expressão “acesso ao
conhecimento tradicional”. Várias reuniões foram feitas na Câmara Temática
de Conhecimento Tradicional do CGEN. A Secretaria Executiva do CGEN pre-
parou uma proposta de Orientação Técnica (instrumento que visa esclarecer
determinados conceitos da Medida Provisória) para determinar o alcance dessa
expressão. A proposta define o acesso ao conhecimento tradicional como a ob-
tenção de informação relacionada aos conhecimentos, práticas e inovações dos
povos indígenas e comunidades locais, que possibilita ou facilita o acesso a recur-
sos genéticos, independentemente de onde esteja essa informação, o que gerou a
discussão sobre os conhecimentos já publicados. A primeira questão que se co-
loca é se conhecimentos tradicionais, uma vez colocados em um livro ou em
outro formato, deixam de ser conhecimentos tradicionais por estarem já acessí-
veis livremente. Quem advoga essa tese justifica que seria inviável exigir de qual-
quer pessoa que vai a uma biblioteca pública ler um livro sobre etnobiologia que
ela tivesse que consultar e obter o consentimento da comunidade que forneceu
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uma informação contida no livro. Não sendo razoável exigir isso de ninguém,
seria necessário reconhecer que uma vez publicados, esses conhecimentos pas-
sariam a ser de domínio público.

Por outro lado, não há nada na Medida Provisória que autorize a interpre-
tação de que o fato do conhecimento não estar mais na cabeça do pajé o
descaracterize como conhecimento tradicional. Pelo contrário, a proibição legal
da retransmissão sem o consentimento torna tranqüila a interpretação da Medida
Provisória de que os conhecimentos tradicionais não deixam de o ser só porque

estão descritos em uma publicação. A
partir dessa posição passa-se a discutir
qual deveria ser o regime para se tratar
o desafio dos conhecimentos tradicio-
nais publicados. Deve haver um regi-
me diferenciado para o acesso a esses
conhecimentos?

Sabe-se que para acessar co-
nhecimentos tradicionais no âmbito da
comunidade é necessário haver uma
manifestação de vontade da comuni-
dade, expressando a concordância com
aquele trabalho. Portanto, cabe per-
guntar se esse consentimento prévio e
informado é também razoável de ser
exigido para conhecimentos que já fo-
ram publicados em banco de dados ou
bibliotecas. Pode ser que sim, pode ser
que não. Pode ser que seja quase surreal
exigir de qualquer pessoa que entre em

uma biblioteca que vá pedir autorização ao índio descrito no livro que ela esteja
lendo. Por outro lado, se formos avaliar as finalidades para que se usa ou se
acessa esse conhecimento, pode ser que em determinadas hipóteses não seja tão
absurda assim a idéia de se exigir o consentimento prévio e informado e a repar-
tição de benefícios com as comunidades que disponibilizaram seus conhecimen-
tos para aquela publicação.

Um bom exemplo são as pesquisas de desenvolvimento na área farmaco-
lógica, onde existe uma orientação muito enfocada no acesso a conhecimentos
tradicionais a partir de publicações. Neste caso, acessa-se com uma finalidade

É importante que a
abordagem da política
de repartição de benefícios
derivados de
conhecimentos tradicionais
seja reorientada, que
privilegie menos os
contratos bilaterais entre
comunidades e
pesquisadores/empresas
e mais os mecanismos
universais de repartição de
benefícios
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econômica dirigida, identificada e especificada. Seria absurdo exigir de empresas
de pesquisa e desenvolvimento em farmacologia que fossem buscar consenti-
mento e repartissem benefícios com a comunidade detentora do conhecimento
publicado para desenvolver determinado produto ou processo de aplicação in-
dustrial ou comercial?  Entendemos que não, que é plenamente possível e neces-
sário que para esses casos deva haver o consentimento prévio da comunidade,
ainda que aquele conhecimento tenha sido acessado a partir de uma publicação.
Além disso, entendemos que não deve haver só consentimento, mas também
um arranjo de repartição de benefícios com aquela comunidade por se tratar de
um acesso com perspectiva econômica.

Coloco aqui, então, uma diferenciação do uso do conhecimento publi-
cado. Pode ser que para usos meramente acadêmicos ou pessoais, seja absurdo
exigir que haja consentimento prévio para acessar conhecimentos já publicados.
Por outro lado, nos casos em que exista uma perspectiva econômica clara de
desenvolvimento de algum processo ou produto comercial que possa, eventual-
mente, ser objeto de um instrumento de propriedade intelectual, entendemos
ser legal e necessário buscar o consentimento daquela comunidade que está ali
descrita na publicação, ainda que esteja a milhares de quilômetros de distância e
ainda que isso envolva custos transacionais de relacionamento com a comuni-
dade, negociações e arranjos de repartição de benefícios.

Muito resumidamente, essa é a questão que se coloca em relação aos
conhecimentos publicados. Isso traz em si uma outra questão, que se refere à
maioria dos casos, em relação à multiplicidade de provedores desse conheci-
mento: múltiplas comunidades ou povos, tanto indígenas como quilombolas ou
locais, que detenham aquele mesmo conhecimento que foi publicado. Esse de-
bate levanta uma série de questões como, por exemplo, até que ponto uma co-
munidade tem direito de arrogar a si a titularidade de um conhecimento em
detrimento de outras comunidades que detenham aquele mesmo conhecimen-
to; qual o direito que uma comunidade específica tem quanto ao seu relaciona-
mento com uma empresa ou pesquisador; qual o direito de outras comunidades
que detêm o mesmo conhecimento, especialmente no que toca a possibilidade
dessas mesmas comunidades intervirem naquela relação pelo fato delas deterem
o mesmo conhecimento.

A multiplicidade de provedores dirige a discussão para um enfoque so-
bre a titularidade do conhecimento, o que enseja dificuldades de se avançar.  Na
medida em que escolhemos o caminho da titularidade, caímos em uma série de
armadilhas teóricas e jurídicas que fazem com que a gente se perca em infinitas
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hipóteses de multiciplicidade de atores. Perdemos-nos em torno de questiona-
mentos sobre a legitimidade de tal ou qual comunidade, em relação mesmo à
legitimidade de povos indígenas face a outros povos culturalmente distintos, e
isso amplia tensões entre esses grupos culturalmente distintos. O debate da
titularidade é ligado a uma noção de direito clássico, individual, privatista,
exclusivista que não se encaixa no sistema de direito de base coletiva desses
grupos culturalmente distintos.

Para lidar com esse desafio, é preciso trabalhar com outra perspectiva: a
da valorização do patrimônio cultural que é coletivamente compartilhado por
diferentes grupos da sociedade brasileira. Assim sendo, a política pública de re-
partição de benefícios derivados de conhecimentos tradicionais deve reconhe-
cer a natureza de patrimônio cultural desses conhecimentos, mais do que tentar
buscar o titular do direito para se realizar um arranjo contratual bilateral com o
terceiro interessado no uso da informação.

A adoção dessa perspectiva torna-se particularmente difícil porque a
própria Convenção de Biodiversidade diz que a repartição de benefícios deve
ser feita em termos mutuamente acordados, e esses termos até agora vêm sen-
do interpretados como contrato. O problema é que só se pode contratar algo
que lhe pertença, algo que seja da sua titularidade. Esse é o primeiro obstácu-
lo, o obstáculo fatal, que coloca em xeque o sistema de termos mutuamente
acordados em relação ao uso de conhecimentos tradicionais. Não há como
definir a titularidade de um conhecimento tradicional para um determinado
povo, uma determinada comunidade, em termos contratuais que implicam em
titularidade exclusiva. Se não é exclusiva, como lidar com essa multititularidade
dentro do arranjo contratual?

É importante que a abordagem da política de repartição de benefícios
derivados de conhecimentos tradicionais seja reorientada, que privilegie menos
os contratos bilaterais entre comunidades e pesquisadores/empresas e mais os
mecanismos universais de repartição de benefícios. Um exemplo poderiam ser os
fundos de repartição de benefícios, que são mecanismos de implementação de
política pública. Claro que a idéia dos fundos traz em si uma série de problemas
relacionados à gestão, participação democrática, aos provedores financeiros do
fundo e à forma de redistribuição dos recursos. Traz também a discussão sobre
como o fundo poderia beneficiar a reprodução de sistemas de conhecimentos
tradicionais dentro das comunidades, buscando a raiz do sistema de proteção sui

generis de conhecimentos tradicionais, através de múltiplas medidas em diferen-
tes campos (reconhecimentos de direitos, territórios, saúde, educação etc.).
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Existe um longo caminho a ser percorrido. Parte desse caminho vimos
tentando trilhar junto com o Inbrapi, que apresentou uma proposta de política de
repartição de benefícios derivados de conhecimentos.  Essa proposta envolve a
criação de etno-regiões ou de regiões ecoculturais, regiões geograficamente deli-
mitadas nas quais benefícios deveriam prioritariamente ser revertidos em casos de
uso de conhecimentos tradicionais regionais. Dentro dessas regiões poderia haver
critérios para o investimento dos recursos de um possível fundo, que seria financi-
ado por atividades de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico na área de
biotecnologia em geral, incluindo agricultura, cosméticos, farmacêuticos etc.

Por fim queria colocar um outro ponto crítico nesse debate: a relação dos
conhecimentos tradicionais com a agricultura.  Essa discussão, que vem aconte-
cendo na Câmara Temática de Conhecimentos Tradicionais do CGEN, centra-
se basicamente nas seguintes perguntas: variedades cultivadas por comunidades
indígenas e locais carregam em si uma carga de conhecimentos tradicionais que
determinam a existência daquela determinada variedade? É possível desassociar
o material genético do conhecimento tradicional que aquele material traz em si?
Ou não existe necessariamente uma associação entre o material cultivado para
a agricultura e o conhecimento tradicional associado? Em não existindo, como
fica a situação de acesso a esse material fitogenético cultivado, se ele envolve ou
não o conhecimento tradicional? Esse é um debate que ainda está em aberto
dentro da Câmara Temática de Conhecimentos Tradicionais do CGEN. O ISA
entende, assim como o Ministério do Meio Ambiente, que todo o material, to-
das as variedades de plantas cultivadas por comunidades indígenas e locais, car-
regam em si uma carga de conhecimento tradicional relacionada com o manejo,
cruzamento e melhoramento daquelas variedades. Assim, incorporam um corpo
de saberes e conhecimentos que determinam a sua variabilidade genética.

Por outro lado, alguns conselheiros do CGEN, principalmente o Minis-
tério da Agricultura, defendem tese diferente. Essa tese se baseia na premissa de
que o melhoramento tradicional de espécies e a domesticação de uma espécie
para a agricultura e alimentação é uma atividade inerente ao homem, à humani-
dade como um todo, que ocorre há milênios e portanto não pode ser considera-
da como conhecimento tradicional para os fins da Medida Provisória. Portanto,
nesse raciocínio, as espécies alimentares domesticadas, ainda que manejadas por
povos indígenas, seriam patrimônio da humanidade e assim livremente acessí-
veis para fins de pesquisa e desenvolvimento. Esse é o estado da arte das discus-
sões sobre conhecimento tradicional e agricultura, que vem ainda se arrastando
na Câmara Temática do CGEN há quase um ano.
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Terezinha Dias (Embrapa)
Estamos vivendo novos momentos, inclusive de parceria entre o ISA e a

Embrapa. O ISA procurou recentemente a Embrapa para firmar parceira em
relação a alguns projetos em torno da área do Parque Indígena do Xingu; estamos
agora vivenciando  um  momento de integração. Estou aqui não como represen-
tante da Embrapa no Conselho Gestor do Patrimônio Genético - CGEN, do qual
me desliguei há cerca de 20 dias, após ter sido suplente por dois anos.  A presen-
ça da Embrapa nessa mesa evidencia a busca de soluções construtivas e factíveis
para a implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica, ressaltando
alguns pontos críticos relacionados à proteção do conhecimento tradicional fora
dos seus contextos locais, como aqueles registrados em base de dados e publica-
ções. E pensar também se deve haver consentimento prévio e informado para
acesso a esses bancos de dados e, no caso de haver este consentimento, como
repartir os benefícios.

A questão dos conhecimentos fora dos contextos locais está citada na
própria Medida Provisória 2186, inciso II do artigo 9º, que diz que a comunidade
tradicional ou indígena pode impedir terceiros não autorizados de divulgar, trans-
mitir e retransmitir dados ou informações que integram ou constituem conheci-
mentos tradicionais associados.

Neste contexto, devemos discutir e separar o que é utopia do que é
realidade. O que é o ideal e o que realmente dá para fazer. Publicação, pelo
próprio conceito, significa o que é público, o que já está disponibilizado para
conhecimento geral. Está à disposição de consultas nas bibliotecas, está ao
alcance de nossas mãos nos nossos armários, nos armários das instituições de
pesquisa dentro do Brasil e nas bibliotecas e armários de outros países, em
grandes bases de dados para acesso internacional e irrestrito de qualquer com-
putador. As bibliotecas têm sistema de trocas de informações como teses, arti-
gos e resumos que são disponibilizados em grandes bases de dados; você acessa
esse tipo de informação de qualquer computador. Por outro lado, no sistema de
registro de patente a publicação prévia impede o interessado de requerer a
proteção intelectual. Assim, penso ser impossível requerer direitos sobre co-
nhecimentos já tornados públicos.

Se nós criarmos uma regulamentação aqui dentro do Brasil, sobre esta
questão de acesso às publicações, vamos dificultar para quem, se essas publicações
já estão disponíveis fora do Brasil? É importante pensar que qualquer arcabouço
legal construído, neste sentido, no Brasil, irá criar barreiras e dificultar a pesquisa
apenas aqui, visto que os conhecimentos já disponibilizados em publicações circu-
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lam por todo o mundo. Assim, temos que reconhecer que se dificultarmos aqui,
estaremos prejudicando os pesquisadores do Brasil, o desenvolvimento científico
nacional e as próprias comunidades envolvidas porque o impedimento e a restri-
ção aos dados já publicados irão limitar o desenvolvimento de projetos relaciona-
dos e a possível repartição de benefícios com as próprias comunidades.

Outra situação são as informações sobre uso de plantas que estão dispo-
níveis para qualquer pessoa que visite os herbários, que existem aos milhares no
mundo. Herbários são locais onde são depositadas as coletas de plantas (parte
florida das plantas secas, chamadas exsicatas) e que são usadas para fins de iden-
tificação botânica e também para outros estudos como fitogeografia, ou seja, de
localização das espécies. A questão é que desde a chegada dos portugueses ao
Brasil, coletas de plantas têm sido feitas sistematicamente e em muitas destas
coletas foram anotados os conhecimentos tradicionais sobre uso das plantas.
Estas plantas coletadas são secas e prensadas, com o conhecimento tradicional
passado da caderneta de campo para as etiquetas que as acompanham. É assim
que o homem tem se organizado em nossa sociedade para estudar as plantas. E é
importante ressaltar que muitos destes estudos, baseados nos dados de herbário
e nas parcerias entre instituições do Brasil e de fora, como estudos sobre localiza-
ção de espécies endêmicas e ameaçadas, têm ajudado na conservação destas plan-
tas. Desta forma muitos herbários de outros países têm acervos enormes de co-
nhecimentos tradicionais de plantas daqui, coletas antigas que datam dos
primórdios das expedições botânicas no Brasil.

Então, o que vamos fazer sobre esses conhecimentos tradicionais que
não são publicações, mas que estão em etiquetas de exsicatas nos herbários em
outros países? Algumas dessas coletas eram deixadas aqui no Brasil, mas a gran-
de maioria não, porque na época que essas coletas botânicas começaram a ser
feitas não tinha nem herbário no Brasil. O que vamos fazer sobre isso? Vamos
impedir outros países, outros pesquisadores? Temos condições de interferir na
legislação de outros países, resgatar as exsicatas de plantas brasileiras e trazer
esse material de volta para o Brasil? Muitos desses herbários têm muito mais
informações que os herbários daqui, que são mais recentes. O que vamos fazer?
Vamos criar uma regulamentação dentro do Brasil para impedir que um estu-
dante da Universidade de Brasília ou da Universidade de São Paulo vá para um
herbário destas instituições de ensino e tenha acesso a esse conhecimento tradi-
cional, e assim impedir que desenvolva sua pesquisa no laboratório de química
ou de farmacologia destas universidades? Vamos fazer isso, vamos criar lei aqui
dentro para impedir? E esse material que já está fora do Brasil?
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Acho muito importante em termos da ética que a gente pense no ideal,
mas temos que ter o pé no chão, e ver o que dá para fazer. Vamos normatizar e criar
uma regulamentação aqui no Brasil para o acesso aos dados nos herbários daqui? E
os indígenas, muitos dos quais já estão na universidade? Vamos recolher esse ma-
terial que está hoje nos herbários do Brasil disponíveis para os pesquisadores? Vale
a pena fortalecer um arcabouço legal nacional neste sentido extremamente
normatizador? E os pesquisadores daqui? Como vamos ficar, se muitas informa-
ções estão disponíveis em outros países? Vamos dar o exemplo? Qual o custo desse
exemplo no cenário nacional e mundial? A quem interessa construir uma política
deste tipo? A construção de uma política deve considerar o que é utopia ou ideal,
mas que na prática não é executável, daquilo que realmente dá para fazer.

Existem informações sobre usos de plantas cuja origem remonta ao co-
nhecimento tradicional que se encontra em etiquetas de produtos comerciais,
etiquetas de xampu, de sabonete, de remédio para matar insetos. Como vamos
impedir um terceiro não autorizado de usar esse tipo de conhecimento para de-
senvolver um produto ou processo e requerer proteção intelectual aqui no Brasil
ou em outros países? Existem muitas questões de fundo relacionadas ao acesso
aos conhecimentos tradicionais fora dos seus contextos locais. Existe, por exem-
plo, a questão de como provar a origem do conhecimento tradicional. É possível
requerer proteção para conhecimentos difusos? Como vamos requerer proteção
para conhecimentos que estão em domínio público há séculos? Acho que quem
tem que dar essa resposta é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. É o
CGEN que deve informar o interessado se o conhecimento é realmente daquela
comunidade, de outra, de ambas ou de várias para que possa haver uma justa
repartição de benefícios. A questão é bastante complexa, pois o favorecimento
de uma comunidade em detrimento de outra pode causar conflitos graves.

Pensando, por outro lado, nas informações que estão em banco de dados
nacionais já constituídos de elementos do patrimônio genético e alguns casos de
conhecimentos tradicionais associados, considero a situação bem menos utópi-
ca do que no caso das publicações. Vou citar, como exemplo de uma base de
dados, o Sistema Brasileiro de Recursos Genéticos – Sibragen, uma base de da-
dos da Embrapa e por isso a que mais conheço, como poderia estar citando exem-
plos de bases de dados do Ministério do Meio Ambiente ou do Ministério da
Saúde, entre outras. Para grandes bases de dados como o Sibrargen, que reúne
informações sobre recursos genéticos de plantas que a Embrapa vem coletando
no Brasil há cerca de 30 anos, o acesso às informações sigilosas é controlado por
senhas e existem diversas possibilidades de não facultar acesso às informações.
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Assim, esta base de dados tem condições de se adequar a qualquer exigência em
relação a tornar uma informação disponível ou não.

Quanto às bases de dados, de forma geral, é preciso pensar no tipo de
profissional que vai acessar o conhecimento tradicional, porque o conhecimento,
sendo intangível, escapa a uma proteção meramente física. Apesar de saber que
ninguém traz um carimbo de comportamento ético no rosto, é muito importante
mencionar que os profissionais que acessam o Sibrargen precisam de senha, são
funcionários do governo brasileiro, são
funcionários da Embrapa e têm uma si-
tuação contratual. Da mesma forma que
há um decreto que pune a instituição que
não cumprir as normatizações do CGEN,
o funcionário em situação contratual
pode ser penalizado por disponibilização
de acesso ao conhecimento tradicional
sem autorização das comunidades.

Estamos também pensando nas
dificuldades de adequação das coletas re-
alizadas antes da instituição da legislação
vigente. Antes da Medida Provisória o
pesquisador nacional, culturalmente, não
era preocupado em anotar o nome da co-
munidade na qual ele estava coletando
plantas ou outros recursos. Geralmente o
pesquisador da Embrapa tinha interesse
no material em si, principalmente de cul-
turas alimentares. Por outro lado, todas
as plantas coletadas de que foram depo-
sitadas sementes nas câmaras de conser-
vação da Embrapa depois da Medida Pro-
visória, como os materiais indígenas,
estão regulamentadas com a permissão
destas comunidades. A gente tem traba-
lho com duas etnias do Parque do Xingu e também com os Krahô. Os materiais
coletados junto a estes povos indígenas, recursos alimentares, estão com todas
as informações agregadas, com toda a documentação. Evidentemente estamos
autorizados por estes povos para fazer esse trabalho.

Os pesquisadores têm uma
forma de trabalhar, têm a
cultura da academia. Não
é que as pessoas não
sejam éticas e não querem
cumprir ou não querem
repartir benefícios com as
comunidades tradicionais.
E se alguns grupos de
pesquisadores do Brasil
resolverem que vão
continuar fazendo suas
pesquisas sem se adequar
à legislação, até porque
podem acreditar que não
vai haver fiscalização
ampla para controlar?
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Deixo aqui para a plenária algumas questões: será que estamos perdendo
tempo buscando a construção de um arcabouço legal detalhado, se o aparato de
fiscalização nacional é ínfimo? Vamos fazer leis maravilhosas, vamos dificultar algu-
mas coisas aqui no Brasil. Éticamente isso é muito bacana, mas e a fiscalização disso?
Estamos brincando de fazer lei, e o número de fiscais que o Ibama tem? E a biopirataria
do material que está saindo por aí? Temos que pensar nisso com seriedade e evitar
esforços perdidos. Temos que treinar a comunidade indígena para fazer fiscalização
dos seus territórios, conversar muito com os povos indígenas que informação sobre
conhecimento tradicional não se pode dar para qualquer pessoa que chegue à comu-
nidade. Tem que ter contrato, tem que ter autorização, tem que ter reunião, tem que
ter conversa para acessar esse conhecimento. Temos que fazer um grande esforço
nessa questão. Não é mais fácil tentar proibir a biopirataria fortalecendo a fiscaliza-
ção, do que penalizando pesquisadores nacionais sérios que fazem pesquisa séria e
ética? A quem interessa uma legislação que coíbe a biopirataria e é parte de uma
premissa de que o pesquisador é o vilão? Então se eu falar hoje que o estudante -
indígena, não indígena, quilombola, negro, ou não negro - não pode acessar material
depositado em um herbário no Brasil, como fica a questão da informação que sai do
país? A comunidade científica nacional tem expressado, de diversas formas, sua an-
gústia com relação a essa construção legal, porque temos que pensar no que real-
mente é possível fazer. Não podemos penalizar a pesquisa nacional. Hoje estamos
trabalhando em melhoramento genético participativo de culturas alimentares, cujos
resultados servem diretamente às comunidades. O caso das plantas alimentares é
muito diferente de plantas medicinais. Em várias instâncias da FAO, materiais ali-
mentares são considerados patrimônio da humanidade, e existe um tratado de recur-
sos fitogenéticos da FAO que determina intercâmbio facilitado, entre países, de al-
gumas importantes culturas alimentares como o arroz, feijão, milho, entre outras. O
amendoim, que é originário do Brasil não está nessa lista. Gostaria de deixar essa
angústia, a comunidade científica nacional está angustiada.

Em relação a todas as normatizações do CGEN para a comunidade cientí-
fica seguir, vai ter que ter um tempo para o pesquisador se adaptar a essa situação,
pois não fazia parte da sua cultura. A internalizacão desses novos procedimentos é
muito lenta porque tudo que tem a ver com questões de cultura demora a ser
internalizado. Os pesquisadores têm uma forma de trabalhar, têm a cultura da
academia. Não é que as pessoas não sejam éticas e não querem cumprir ou não
querem repartir benefícios com as comunidades tradicionais. Todo mundo quer
caminhar no sentido da ética, pensar e agir com ética. Mas temos que pensar mui-
to nessa regulamentação e ver o que isso afeta, que grupos está afetando e qual é o
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impacto dessa regulamentação no desenvolvimento científico nacional. E se alguns
grupos de pesquisadores do Brasil resolverem que vão continuar fazendo suas pes-
quisas sem se adequar à legislação, até porque podem acreditar que não vai haver
fiscalização ampla para controlar? É uma situação angustiante porque a maioria
deles sabe o que é ético e o que tem que fazer, mas as dificuldades são enormes. Então
temos que caminhar no sentido de uma negociação muito ampla. As vezes em que
estive no CGEN, e que tive a oportunidade de falar, me angustiava muito, porque
eram trazidas lideranças indígenas sem eles entenderem bem o que é feito na pesqui-
sa, o que é análise do solo, como se guardam as exsicatas, entre outras questões.
Quando falo isso, não que eu não esteja sendo ética, no sentido que estes povos têm
que entender o nosso universo da pesquisa - temos que entender muita coisa dessas
comunidades também - mas falo, no sentido de instrumentar ambas as partes com
conhecimentos para a busca de um diálogo de consenso.

Jean Marc von der Weid (AS-PTA)
Estamos talvez vivendo os mesmos dramas e angústias, em um universo

bastante diferenciado da maioria de vocês. Não trabalhamos com populações in-
dígenas ou quilombolas na AS-PTA; trabalhamos com comunidades de agriculto-
res familiares em diferentes regiões e é difícil definir se são tradicionais ou não. A
definição de tradicional para esse tipo de público não é muito evidente nem muito
clara. Por isso, não vou nem dizer que trabalhamos com agricultores tradicionais;
trabalhamos com agricultores familiares. O quanto é tradicional de um lugar para
outro varia muito. Assim, é uma experiência bastante diferente do trabalho de
vocês, e possivelmente vou dizer coisas que não têm lá muita pertinência, mas
quando ouvi o titulo e a descrição do seminário, percebi que podemos aprender
das coisas que vocês já estão discutindo, para enfrentar problemas que estão ba-
tendo na nossa porta, bombas que estão explodindo no nosso colo.

Vou explicar quais são essas questões. Em primeiro lugar devo dizer que
trabalhamos com agricultura ecológica. A AS-PTA lida com esse tema desde
1983, quando começamos nosso programa. A agricultura ecológica implica no
uso de conhecimentos que são dificilmente patenteáveis ou privatizáveis. Traba-
lhamos com o manejo dos recursos naturais, essencialmente pode-se definir a
agroecologia assim, como um manejo integrado de recursos naturais de forma
renovável, sustentável, de modo que é muito difícil dentro do nosso universo
poder trabalhar com informação patenteável. Eventualmente pode haver casos
como o do Delvino Mario que desenvolveu um fertilizante que até pouco tempo
atrás tinha seu nome, chamávamos de “Super Mario”, um biofertilizante, que
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poderia ter sido patenteado, mas Delvino não quis. Hoje isso está sendo utiliza-
do, a Embrapa tem pesquisado, a Fepagro no Rio de Janeiro, etc. Não é particu-
lar dele, mas foi ele que deu o maior salto no uso desse conhecimento e deu seu
nome inicialmente a ele.

Essa é a realidade, na maior parte dos casos. Lidamos com conhecimen-
tos de manejo que são de tal forma diversificados que dificilmente pode se esta-
belecer um padrão. Estamos lidando com princípios da ecologia aplicada pelos
agricultores, que são aplicados de forma muito diferenciada. Existe a prática de
troca de experiências de agricultor para agricultor, mas as práticas adotadas vão
depender de condições naturais em que cada agricultor está operando. Essas
condições não são iguais, não existem duas propriedades iguais e mesmo dentro
de uma propriedade existe uma variedade muito grande. Os agricultores tam-
bém não são iguais, as famílias são diferenciadas, têm histórias e tradições dife-
rentes, têm inserções diferentes nas comunidades.

A combinação disso com o princípio da agroecologia resulta que em cada
propriedade existem sistemas muito diferenciados. Isso torna praticamente impos-

sível trabalhar com a idéia de um
pacote técnico, uma normatização
de processo que é o princípio pelo
qual a privatização do conhecimen-
to se dá. Para você privatizar algu-
ma coisa, você tem que normatizá-
la. Você tem que dar uma definição
muito precisa, dizer ‘o que estou
fazendo é isso, que se faz dessa ma-
neira e não de outra’. É isso que dis-
tingue um determinado conheci-
mento patenteável, e nesse caso é
praticamente impossível, pois não
existe norma. Essa é a primeira
questão que diferencia um pouco
nossa problemática.

Agora, a pergunta é o que
é tradicional, o que é inovador por
partes dos próprios agricultores, e
o que é trazido por técnicos como
conhecimento científico. Há uma

Não estamos discutindo como
se defende um determinado
conhecimento versus outro,
mas como você socializa esse
conhecimento da forma mais
ampla possível. Essa é a base
do que estamos fazendo e nós
não vimos até agora, em
nenhum lugar onde
trabalhamos, outra coisa que
não a vontade dos agricultores
de transmitir o que eles sabem,
partilhar o conhecimento,
socializar o conhecimento
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imensa mistura dessas coisas. Dependendo da história das comunidades e das
pessoas, existem acúmulos de conhecimentos, que você poderia chamar de tra-
dicionais ou não, dependendo de como você aborda isso, mas que são conheci-
mentos de longa data.  Esses conhecimentos são acumulados por gerações de
famílias trabalhando no mesmo lugar e que adquirem uma percepção da nature-
za, daquele solo, daquela cobertura vegetal, da integração das plantas, das espé-
cies vegetais e animais que convivem dentro daquele espaço ampliado do
ecossistema. Essa é uma parte do conhecimento, mas não é tudo, inclusive por-
que determinados sistemas tradicionais foram sendo inviabilizados com o tempo
por diferentes razões, tais como modificações macro dos ecossistemas, mudan-
ças climáticas, modificações de disponibilidade de terra, de forma que o tipo de
manejo tradicional dado já não se ajustava mais às condições. Existe uma série
de razões que fazem com que determinados conhecimentos tradicionais deixem
de ser vigentes nas condições atuais, embora isso não signifique jogar todo esse
conhecimento fora. No Nordeste, para você operar um sistema bem tradicional
de cultivo sob queimada itinerante, na zona semi-árida, você precisaria de cin-
qüenta hectares para cultivar dois hectares por ano, de forma a permitir a rege-
neração natural em pousios longos. Dificilmente se acha hoje propriedades que
tenham essa disponibilidade de área para poder deixar pousios de longo prazo.
Consequentemente, os pousios vão se encurtando e os sistemas vão se empobre-
cendo. Por isso busca-se outras soluções. A solução tradicional funcionou bem
durante um certo período em que havia uma maior disponibilidade de terra, mas
hoje em dia não funciona mais. Por outro lado, a quantidade de informação, de
conhecimento de solo, plantas que o sistema tradicional ainda hoje carrega é
enorme e traz informações importantíssimas na construção de respostas
agroecológicas para cada lugar.

Outra questão se relaciona ao fato de que os agricultores não vivem só de
tradição. A tradição foi uma inovação em algum momento, em algum lugar. Existe
um processo permanente de contribuições novas que os agricultores vão dando a
partir de prática própria, iniciativa própria, observação individual ou coletiva, com
os tempos mais modernos existe uma circulação maior de informação que vem de
fora, vem da ciência, de outros sistemas agrícolas, de outros agricultores, e essas
coisas vão inspirando e dando novas idéias e propostas que os agricultores vão
testando. A nossa estratégia enquanto organização de apoio à agricultura familiar
sempre foi ser, em primeiro lugar, facilitadora do processo de circulação de infor-
mação técnica, científica e inovadora para os agricultores. Preocupamo-nos fun-
damentalmente com o processo de partilha de conhecimentos, de socialização de
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informação, o permanente processo de troca. Nas nossas publicações, as expres-
sões ‘troca de experiência’, ‘troca de conhecimento’ ‘socialização do saber’ são muito
freqüentes porque isso é central para o que a gente faz.

Estamos discutindo o caminho inverso. Não estamos discutindo como
se defende um determinado conhecimento versus outro, mas como você sociali-
za esse conhecimento da forma mais ampla possível. Essa é a base do que estamos
fazendo e nós não vimos até agora, em nenhum lugar onde trabalhamos, outra
coisa que não a vontade dos agricultores de transmitir o que eles sabem, parti-
lhar o conhecimento, socializar o conhecimento. Eu não vi em nenhum lugar, a
não ser muito recentemente, o que acho que já é influência de outro tipo de
paradigma de desenvolvimento no sul do Brasil, os agricultores discutindo “esse
é o meu conhecimento, o que você me dá em troca”, no sentido material. A
troca é algo espontâneo, existe inclusive um orgulho dos agricultores mostrarem
e trocarem o que sabem.

No universo com que lidamos, o problema da propriedade do conheci-
mento se coloca para fora. É na relação entre o universo da agricultura familiar
e o universo para fora que o problema se apresenta. Quando você está lidando
com o universo do cientista, o universo das empresas, você cai em outro paradigma
que vai no sentido do conhecimento patenteável, defendido, o conhecimento
que pode ser apropriado individualmente ou empresarialmente. É nesse choque
de fronteira desses dois universos onde estamos vivendo situações dramáticas.

Vou mencionar uma experiência que acho de uma beleza quase poética.
Como todos sabem, a batata é originária da América Latina, foi levada para a
Europa e chegando lá se espalhou. Ela substituiu o nabo como alimento dos
pobres. Foi um produto amplamente divulgado e difundido pela Europa inteira,
e passou por um processo de quatro a cinco séculos de desenvolvimento e adap-
tação por comunidades agrícolas muito diferenciadas. O que foi levado como
uma base genética para a Europa passou por uma diversificação e adaptação
enorme. No fim do século XIX, quando começou a imigração pesada da Europa
em direção às Américas, (por exemplo, na região em que trabalhamos no sul do
Brasil, que teve gente vindo da Ucrânia, Polônia, Rússia, Alemanha, Holanda,
Itália), todos trouxeram suas batatas. Essas famílias foram cultivando suas va-
riedades de batata. A batata que saiu daqui para a Europa, volta da Europa dife-

A troca é algo espontâneo, existe inclusive um orgulho
dos agricultores mostrarem e trocarem o que sabem
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renciada, modificada e também vai sofrendo adaptações dependendo do lugar
em que as comunidades foram se instalando e criando raízes. Depois de um tem-
po, a partir dos anos 70, praticamente todas essas variedades desaparecem e
passa a se usar maciçamente, mais uma vez, variedades importadas da Holanda.
As batatas tradicionais praticamente somem e passam a existir apenas como
consumo local das próprias famílias.

Recentemente, pesquisas que foram feitas (uma por nós, outra pela Epagri,
em Santa Catarina) identificaram dezenas de variedades tradicionais de batatas
conservadas por famílias em várias comunidades. Isso é da maior importância do
ponto de vista dos conhecimentos acumulados, de adaptabilidade em condições
particulares, e com um grande potencial de algumas dessas variedades para me-
lhoramento genético no sentido convencional ou de biotecnologia, sobretudo
porque algumas variedades são resistentes a fungos extremamente perigosos para
a cultura de batata.

Até agora tudo bem, existe um conhecimento partilhado que gerou be-
nefícios para todo mundo. Mas quem ganha com essa batata? A partir do mo-
mento em que há o melhoramento, todo melhoramento que existe hoje feito
pela Embrapa, Epagri ou qualquer outra instituição tem que lidar com a questão
de que, em algum momento, houve uma variedade desenvolvida por um agricul-
tor. Essa batata produz rendimentos para quem a explora porque existe uma
patente, um direito de propriedade para a empresa que a multiplica, mas para os
agricultores propriamente ditos, isso não significou nada. Os agricultores de al-
guma forma cederam as variedades para pesquisadores e nunca se beneficiaram
disso. Como é possível trabalhar essa questão? Acho que a idéia do direito difuso,
no qual você cria fundos que têm um retorno, é absolutamente fundamental.
Vejo com muita dificuldade a criação de fórmulas de defesa muito específicas
que no fim acabam introduzindo uma separação que não é entre o mundo do
capital que explora o conhecimento dos agricultores, mas entre os próprios agri-
cultores. E isso é nosso grande desafio nesse momento.

Estamos vivendo uma contradição com a legislação. Travamos uma guerra
durante este governo e conseguimos ganhar no sentido de que o crédito agrícola,
o Pronaf, possa ser dirigido também para o uso de sementes tradicionais, e isto
está existindo; só que existe uma segunda lei. Conseguimos colocar na legisla-
ção de sementes uma exceção para as sementes tradicionais, sobre as quais não
deve haver restrições de caráter econômico, de política de acesso a crédito para
os usuários desse tipo de variedade. No entanto, na hora da crise da seca no sul
do país, os bancos se recusaram a pagar o seguro agrícola para os agricultores que
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usaram as sementes tradicionais. Por quê? Porque estamos fora do zoneamento
agroecológico que a Embrapa faz. Essas variedades não são registradas, são reco-
nhecidas teoricamente mas na prática não, de forma que quem não está dentro do
zoneamento, não recebe seguro do banco. Apesar de você ter acesso a crédito para
usar variedades tradicionais, você não tem a defesa econômica do seguro. Isso
significa o quê? Todo agricultor que no ano passado entrou no Pronaf, e muitos
foram no sul do Brasil, usando semente tradicional e todo o movimento de ONGs
e de organizações da Via Campesina, Fetraf que trabalham pelo uso de semente
tradicional e agroecologia, de repente levam uma paulada na cabeça: se você quer
fazer isso é por sua própria conta e risco porque o seguro não vai cobrir.

Como conseguimos contornar isso? A legislação é conflituosa. A legisla-
ção de seguro é conflituosa com a legislação de sementes e com a regulamenta-
ção do Pronaf. Há uma tentativa de acordo entre Mapa e MDA, para chegar a
uma resolução desse problema. A resolução seria no sentido de criar uma fórmu-
la simplificada de classificação, quase como se fosse um catálogo à parte dentro
do Registro Nacional de Cultivares, que identificasse as variedades de sementes
tradicionais. Estamos discutindo isso porque se você for utilizar os critérios de
registro de cultivares que hoje prevalece percebe-se que eles são de outra natu-
reza, que falam de outro tipo de desenvolvimento. Existe uma série de exigênci-
as absolutamente inviáveis. Agora, os ministérios estão dispostos a flexibilizar e
aceitar uma espécie de “situação de exceção” para as variedades tradicionais.

Mesmo que isto seja possível, estou caminhando para colocar minha
cabeça na guilhotina porque no momento é uma discussão puramente técnica:
chegar a um acordo razoável que permita compatibilizar aquilo que o movimen-
to da agricultura familiar já faz, que é o resgate das variedades tradicionais. Exis-
te uma caracterização desse resgate feita pelos próprios agricultores. Existe um
conhecimento embutido no que eles acham que é importante identificar para se
conhecer uma variedade, que eles próprios colocam e é muito amplo. A ficha do
zoneamento tem 35 itens, a nossa tem 29. A diferença é relativamente pequena,
e muita coisa se debate. As coisas que não se debatem são complicadas para a
gente poder adotar. Suponhamos que a gente chegue a um acordo e se crie um
Registro Nacional de Variedades Tradicionais com critérios que os próprios agri-
cultores possam criar. Quem faz o registro? Como vamos chegar a isso? O tom
desse pensamento parte de idéias do sistema convencional, em que o melhorista
ou uma empresa vai lá e registra. No nosso caso quem faz? Somos nós, organiza-
ções não-governamentais que vamos lá em nome dos agricultores registrar as
variedades deles? Isto é um suicídio, é quase como se fosse uma apropriação,
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embora os agricultores não tenham esse sentimento de propriedade, no sentido
de uso econômico. Eles têm identidade com as suas variedades. Algumas têm o
nome das famílias que as desenvolveram. Essa identidade não é pouca coisa. É
um problema político e cultural que está colocado. É esse lado da questão que
tento descobrir com vocês, qual a boa saída desse impasse.

Fernanda Kaingang (Inbrapi)
À guisa de introdução pretendo traçar um breve histórico, a partir de

uma perspectiva dos povos indígenas, enfatizando a legislação indigenista, isto
é, os marcos legais existentes no Brasil e no mundo sobre direitos indígenas, com
vistas à realização de uma reflexão acerca da relação histórica do Estado brasilei-
ro com os povos indígenas e, especificamente sobre a proteção legal dos conhe-
cimentos tradicionais dos povos indígenas no Brasil.

Historicamente, o tratamento legislativo dado aos povos indígenas no
Brasil pode ser dividido em três fases. A primeira consistiu em uma longa fase,
que se estendeu de 1500 até 1910, e é caracterizada como o período exter-
minacionista; a segunda denominou-se integracionismo ou assimilacionismo e
inicia com a criação do Serviço de Proteção ao Índio – SPI estendendo-se até
1988, época em que se inaugura o período interacionista que possui como marco
legal a Constituição Federal de 88.

Entende-se como exterminacionismo o período marcado pelo extermínio
em massa de povos indígenas brasileiros, compreendido entre a chegada dos colo-
nizadores europeus ao Brasil, em 1500, cujo declínio inicia em 1831, com a decre-
tação do fim das guerras contra os índios de São Paulo e Minas Gerais e a liberta-
ção dos indígenas feitos prisioneiros e escravos em virtude de tais guerras, e tem
seu termo final em 1910, data da criação do SPI.

O governo do Brasil Colônia e, posteriormente, do Império incentiva-
vam a política de extermínio dos povos indígenas, como atestam a lei de 10 de

março de 1570 e as Cartas Régias de 1808
autorizando a expropriação das terras in-
dígenas por parte dos colonizadores, bem
como a escravidão dos prisioneiros indí-
genas, mediante o que se denominavam
guerras justas.

Joaquim Norberto de Souza Sil-
va explica que, consoante à lei de 10 de
março de 1570, os índios poderiam ser

Qualquer pessoa pode ser
considerada incapaz,
desde que retirada do
contexto onde ela vive e
no qual seria considerada
plenamente capaz
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escravizados “quando tomados em guerra justa (grifos da autora) autorisada pelo
rei ou governadores, ou nas correrias matutinas em que assaltavam ou rouba-
vam as habitações, assassinando seus habitantes, ou quando matassem os inimi-
gos para os comer”. (Silva, 1854, p. 114 In Tourinho Neto, 1993, p. 12).

De acordo com essa lógica, era necessário devastar florestas, eliminando
os empecilhos que se opusessem ao desenvolvimentismo: e as populações indíge-
nas incluíam-se entre os obstáculos que, pretensamente, impediam o Brasil de se
tornar uma nação civilizada, uma nação de futuro. Nesse processo foram extermi-
nadas, durante quatros séculos, milhões de pessoas e centenas de povos, varrendo
da História, de forma brutal, cerca de 90% da sociodiversidade brasileira.

Em 1910, oficialmente se concretiza um novo paradigma com a criação
do SPI, com o objetivo de proteger os remanescentes desse massacre por meio da
criação de um órgão oficial: inaugura-se um novo paradigma de tratamento de-
nominado como o paradigma assimilacionista ou integracionista.

Nesta fase, que se estendeu até 1988, a visão predominante entendia
que os índios já não eram mais bestas feras: sua drástica redução os desca-
racterizava como um obstáculo para o desenvolvimento. Ao Estado brasileiro
incumbe, nesse momento, a necessidade de outorgar-lhes especial proteção le-
gal. Na visão do legislador assimilacionista os povos indígenas precisavam ser
protegidos porque sendo civilizações inferiores e relativamente incapazes – con-
soante a definição do Código Civil de 1916, suas peculiaridades socioculturais
desapareceriam dentro de um breve lapso de tempo, absorvidas pela sociedade
nacional. Ao longo do processo de assimilação dos povos indígenas à comunhão
nacional cumpriria ao Estado prover suas demandas e deliberar sobre o presente
e o futuro dessas minorias até que deixassem de ser “Povos em transição”.

 Tanto no período exterminacionista como durante o integracionismo a
relação do Estado com os povos indígenas era entendida como uma relação ver-
tical, ou seja, de cima para baixo. O legislador acreditava na necessidade de
haver alguém que falasse por esses “incapazes”. Aplicou-se aos povos indígenas
o instituto da ‘tutela’, um ‘pai’ substitutivo para os “silvícolas” e uma instituição
para exercer essa tutela, substituindo a manifestação de vontade dos povos indí-
genas. Tratava-se de um equívoco histórico por várias razões: a primeira é que os
povos indígenas são sociedades diferenciadas, tanto sob o aspecto jurídico, cul-
tural, econômico e espiritual, organizados a partir de uma perspectiva coletiva e
assim, aplicar a povos indígenas um instituto do direito privado, destinado a
indivíduos resultaria em uma aberração jurídica; e a segunda foi a utilização
arbitrária de critérios sociais, políticos e jurídicos não-indígenas para qualificar
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como incapazes os povos indígenas, se ponderarmos que qualquer pessoa pode
ser considerada incapaz, desde que retirada do contexto onde ela vive e no qual
seria considerada plenamente capaz.

Este equívoco histórico-legislativo se estendeu até a Constituição Fede-
ral de 1988, quando se reconheceu a diversidade cultural dos povos indígenas e
o direito que esses povos têm de serem cidadãos brasileiros com culturas diferen-
ciadas. Passa-se a adotar um novo paradigma, o da interação. Inaugura-se uma
nova relação do Estado e da sociedade brasileira com os povos indígenas que
passa a ser entendida como uma relação horizontal, baseada no direito à igual-
dade, sem prejuízo do direito à diversidade.

Nesse mesmo sentido a legislação internacional revisou a Convenção
107 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 1957, que apresentava
uma abordagem assimilacionista, de que os povos indígenas seriam inferiores e
desapareciam por serem culturas atrasadas. Contrariando as expectativas le-
gislativas os povos indígenas e sociedades tradicionais reafirmaram seus direitos
às suas especificidades lingüísticas, sociais e culturais resultando na revisão, por
meio da Convenção 169 de 1989, da Organização Internacional do Trabalho,
relativa aos Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, ratificada pelo
Brasil por meio do Decreto Legislativo 143 de 2002, e conseqüente superação do
paradigma assimilacionista, e reforçando o novo paradigma de interação ao de-
clarar, em seu artigo 5º, alínea “a” que “deverão ser reconhecidos e protegidos os
valores e práticas sociais, culturais, religiosos e espirituais próprios dos povos
mencionados”.

A partir desse rápido contexto legislativo sobre o tratamento que foi
dado aos povos indígenas no Brasil, adotando como principal marco legal de
defesa dos direitos indígenas a Convenção 169, por ser vinculante, ou seja, por
estabelecer deveres para os estados membros, podemos abordar os pontos críti-
cos para uma política de proteção dos conhecimentos tradicionais.

Os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas têm sido tratados
em vários foros, entre eles a Organização Mundial de Propriedade Intelectual
(Ompi), que criou em 2000 um Comitê Intergovernamental sobre Propriedade
Intelectual e Conhecimento Tradicional, Recursos Genéticos e Folclore, abor-
dando diversos aspectos relativos aos conhecimentos tradicionais e às preocu-
pações de seus detentores. O conceito de “conhecimento tradicional” adotado
pela Ompi tem sido enfatizado como um reflexo das tradições das comunidades
indígenas. A tradicionalidade do saber das sociedades indígenas reside, pois, no
modo de criação, preservação e transmissão desses conhecimentos. Os conheci-
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mentos tradicionais integram, também, as dis-
cussões do Fórum Permanente para Questões
Indígenas da ONU, no qual se discute uma pers-
pectiva diferenciada dos direitos humanos clás-
sicos garantidos na Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948, bem como o proje-
to de Declaração Universal dos Direitos Indí-
genas, que contempla as especificidades dessas
minorias, além da Convenção sobre Diversida-
de Biológica, principal instrumento multilate-
ral que discute a proteção da biodiversidade pla-
netária na atualidade.

A Convenção sobre Diversidade Bio-
lógica foi criada no Brasil durante a II Confe-
rência das Nações Unidas sobre o Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento: a Rio-92.1 O Brasil
foi o primeiro país a aderir à CDB e seu princi-
pal avanço social consiste, justamente, no re-

conhecimento da importância dos povos indígenas e das comunidades locais -
dos seus saberes, das suas práticas, das suas inovações - para a conservação e
proteção da biodiversidade.

A presença e a atuação de lideranças indígenas tradicionais e profissi-
onais, provenientes dos cinco continentes, em uma aldeia indígena global, a
aldeia da Karioka, resultaram na adoção de algumas das reivindicações dos
povos indígenas do mundo, concretizada pela inserção na Convenção sobre
Diversidade Biológica de um artigo, o artigo 8º alínea “j” que inaugura o reco-
nhecimento da relevância dos saberes, práticas e inovações dos povos indíge-
nas para a conservação e preservação da biodiversidade planetária, estabele-
cendo para os estados membros da Convenção o dever de respeitá-los,
preservá-los e mantê-los.

Além do artigo 8º “j”, o artigo 15 da Convenção sobre Diversidade
Biológica estabelece a necessidade de repartição dos benefícios oriundos do
acesso a recursos genéticos e a sujeição do acesso ao princípio do consenti-

Perguntaram-me no
CGEN por que não
queremos facilitar a
pesquisa e o
desenvolvimento se
eles estão acima de
tudo? Não tenho nada
contra a pesquisa e o
desenvolvimento, mas
em nome do
desenvolvimento já se
matou muita gente

1 A CDB foi ratificada pelo governo brasileiro em 1994, por meio do Decreto Legislativo nº 02 e promul-

gada mediante o Decreto Presidencial nº 2.519 de 1998. Atualmente, a CDB é regulamentada no âmbito

da legislação brasileira pela Medida Provisória 2.186 de 2001.
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mento prévio fundamentado,2 cujo conceito tem sido entendido com consen-
timento por parte do provedor dos recursos genéticos, outorgado de modo li-
vre, prévio e informado.

O artigo 15 da CDB implementou outro avanço, qual seja a superação
da discussão sobre a soberania de cada Estado sobre os seus recursos genéticos.
Até então havia uma disputa internacional na qual alguns países defendiam que
as reservas de elevada importância biológica planetária deveriam ser considera-
das, estrategicamente, patrimônio da humanidade. A Convenção reconhece os
direitos soberanos de cada Estado sobre seus recursos genéticos, cabendo aos
governos signatários implementar a CDB em suas respectivas legislações nacio-
nais. Em decorrência disso, os artigos 8º “j” e 15 dependem da sua implementação
no âmbito interno para se tornarem efetivos.

O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético,3 órgão colegiado, de
caráter deliberativo e normativo, instituído no âmbito do Ministério do Meio
Ambiente pelo artigo 10 da Medida Provisória 2.186 de 2001, é o fórum de dis-
cussão da implementação da CDB no Brasil e da revisão da atual Medida Provi-
sória que regulamenta o acesso a recursos genéticos e a conhecimentos tradicio-
nais associados. Desde sua criação, o CGEN discute um projeto de lei para
substituir a Medida Provisória 2.186 de 2001 e a participação dos povos indíge-
nas nessas discussões, que passou a ocorrer a pedido da Ministra Marina Silva na
figura dos “convidados permanentes”, tem sido escassa.

Somos um país megassociodiverso, isto é, rico em diversidade social e
esse fator está intrinsecamente relacionado com o fato de sermos também um
megabiodiverso (o Brasil concentra cerca de 20% da biodiversidade global) e,
embora a Convenção fale de “populações indígenas e comunidade locais”, essas
expressões massificam uma enorme diversidade social: ao tratar de “comunida-
des locais” falamos de seringueiros, extrativistas, ribeirinhos, caiçaras, andiro-
beiras, pescadores, babaçueiras e uma infinita sociodiversidade que não admite
sua massificação sob um mesmo conceito, e ao falar de “populações indígenas”,
no Brasil, estamos nos referindo a um universo de 230 povos com culturas, lín-

2  O conceito de consentimento prévio fundamentado, previsto no artigo 15, 5 da CDB foi traduzido na

atual Medida Provisória 2.186 de 2001 como “anuência prévia”, conceito mais frágil e com pouca discus-

são acumulada.
3  O CGEN é composto, por representantes de ministérios governamentais, com direito a voz e voto e

por representantes da sociedade civil, representantes das instituições de pesquisa, das comunidades

locais, dos povos indígenas, remanescentes de quilombos e organizações não-governamentais, somente

com direito a voz.
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guas, organizações sociais e sistemas jurídicos próprios, cujo reconhecimento é
consagrado pela Carta Magna brasileira.

Assim, um dos pontos críticos a ser ressaltado em relação à construção
de uma política brasileira de proteção dos conhecimentos tradicionais e de um
regime internacional de acesso aos recursos genéticos e repartição de benefícios,
bem como do próprio artigo 8º “j”, é a participação dessas pessoas que permitem
que o Brasil seja um país megabiodiverso.

O Brasil representa uma das mais ricas e importantes parcelas da biodi-
versidade do planeta. No contexto brasileiro, a maior parte das grandes áreas de
importância biológica encontra-se em terras indígenas. Não é por acaso, porque
esses povos têm uma relação especial com os ecossistemas onde vivem. No en-
tanto, o protagonismo e o papel de atores principais na discussão sobre a prote-
ção da biodiversidade que deveria ser ressaltado e incentivado dentro do gover-
no brasileiro não o é. No cenário internacional o governo proclama nossa
diversidade cultural e biológica, entretanto o apoio dos ministérios à participa-
ção efetiva de representantes de povos indígenas e sociedades tradicionais em
eventos da CDB, como as reuniões dos grupos de trabalho ou as Conferências
das Partes, seja como delegação brasileira, seja como organizações indígenas ou
da sociedade civil é reduzido.

Estive na Malásia para participar da VII Conferência das Partes da CDB,
na qualidade de organização indígena integrante da delegação brasileira, em 2004,
apoiada pelo Ministério do Meio Ambiente, e tive a oportunidade de represen-
tar os Povos Indígenas do Fórum Indígena Internacional para Biodiversidade
(FIIB) na I Conferência das Partes do Protocolo de Cartagena sobre
Biossegurança, mas é realmente muito difícil colocar em prática esse decantado
protagonismo social que os detentores de conhecimentos tradicionais deveriam
exercer no âmbito da CDB.

Infelizmente, os problemas que são suscitados no CGEN são, muitas
vezes, resultantes de uma desinformação por parte da sociedade e do governo
brasileiro sobre a legislação voltada para as sociedades indígenas, em nível
nacional e internacional. A maior parte dos representantes governamentais
que ocupa uma vaga de conselheiro dentro do CGEN não leva em considera-
ção o que preceitua a Convenção 169 da OIT, que é hoje o principal instru-
mento de direitos indígenas vinculante, obrigatório e ratificado pelo Brasil. A
Convenção 169 resolve discussões sobre as quais o CGEN desperdiça tempo e
recursos, tais como: quais os critérios para definir o que seja conhecimento
tradicional? A utilização de conhecimentos presentes em publicações e outros
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meios de informação disponibilizados fora dos contextos tradicionais constitui
acesso? Pode-se dissociar o conhecimento tradicional dos recursos genéticos?
Quem é o titular do direito?

A perspectiva dos povos indígenas é coletiva, e nem sempre está associ-
ada a interesses econômicos, embora eles existam, pois em uma diversidade de
230 povos há indígenas interessados em comercializar uma parte dos seus co-
nhecimentos tradicionais, ou apenas o produto derivado desse conhecimento,
mas não a sua totalidade. Então, talvez, a criação de um sistema sui generis de
proteção desses conhecimentos tradicionais devesse levar em consideração a
opinião das pessoas que tornam esse conhecimento especial.

Perguntaram-me no CGEN por que não queremos facilitar a pesquisa e
o desenvolvimento se eles estão acima de tudo? Não tenho nada contra a pes-
quisa e o desenvolvimento, mas em nome do desenvolvimento já se matou mui-
ta gente. As conquistas sociais resultantes da CDB ao reconhecer que temos
conhecimentos importantes para a proteção de biodiversidade não devem servir
de pretexto para novos massacres. Durante uma época tiraram nossas vidas, de-
pois nossos territórios, e agora estão expropriando nossos conhecimentos: vão
pesquisar os nossos pajés, se apropriar dos saberes ensinados por nossos sábios,
que são essência dos nossos povos, para utilizarem-no indevidamente. Daí o
conceito de biopirataria: é o roubo da vida, se considerarmos que o conceito de
conhecimento tradicional, segundo o FIIB, integra a essência da nossa identida-
de cultural, e os pajés são realmente as figuras mais protegidas de um povo.

Muitas questões seriam resolvidas no CGEN se houvesse respeito aos
direitos indígenas e conhecimentos tradicionais, reconhecidos na Constituição
Federal, no artigo 231 e 232 (os únicos específicos para povos indígenas) e na
Convenção 169 da OIT. Perdemos um tempo enorme tentando explicar que so-
mos iguais, mas que temos diferenças, e que essas diferenças - que não devem ser
entendidas como incapacidade, e sim como diversidade - merecem uma prote-
ção especial.

Não é que os povos indígenas querem ser diferentes, nós realmente somos

diferentes e a lei nos garante tratamento diferenciado. Não temos nada contra a
pesquisa, a Carta da Terra em 1992 dizia isso, estamos preocupados com a prote-
ção da biodiversidade porque ela nos afeta também. Mas nosso modo de ser, de
pensar, o nosso conhecimento e a forma que socializamos a informação devem
ser respeitados; o nosso direito interno deve ser respeitado na solução desses
conflitos e devem ser contemplados nessas legislações que estão sendo criadas,
se elas pretendem ser leis eficazes.
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Como proposta colocaria, para finalizar, a inclusão e participação de povos
indígenas em todos os campos de discussão nacionais e internacionais que di-
zem respeito a conhecimentos tradicionais e aos direitos dos povos indígenas.

A CDB estabelece no seu artigo 22 que outros tratados existentes devem
ser respeitados e suas recomendações têm enfatizado a necessidade de haver
uma interface entre a CDB e a Ompi, principalmente no que concerne ao Acor-
do sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Co-
mércio – Trips. A CDB e, internamente, a Medida Provisória têm reiterado o
respeito aos direitos de propriedade intelectual e as patentes.

Todavia, a Convenção 169 da OIT também deve ser respeitada na
implementação da CDB, por força do seu artigo 22, e não tem sido; ao contrário,
tem sofrido violações sistemáticas dentro do CGEN. Nas raras oportunidades
em que representações de povos indígenas, quilombolas e sociedades tradicio-
nais conseguem se fazer representar e enfatizam a necessidade de uma legislação
especial porque nós somos diferentes, os conselheiros questionam: “você tem cer-
teza disso, você entendeu bem o que estou dizendo? Estamos querendo repartir
benefícios com você!”. Sim, mas a que preço? Isso não foi discutido com nossos
povos. Queremos discutir a questão de acordo com nossas perspectivas e os direi-
tos que sabemos que a legislação indigenista nos garante. Ao perceber a convicção
dos representantes de detentores de conhecimentos tradicionais já houve quem
retrucasse: “pensando bem, acho que a tutela não foi revogada, quem tem que
falar pelos povos indígenas é a Funai, vocês não têm que se manifestar”.

Enfim, construímos propostas como as etno-regiões concebidas como
possíveis formas de estabelecer procedimentos adequados de acesso e repartição
de benefícios. Mas só é possível manter um diálogo entre governo e sociedade
civil quando as pessoas no CGEN - os representantes dos ministérios que têm
direito a voto, enquanto nós só temos direito a voz - passarem a nos tratar na
perspectiva de iguais, mas diferentes.

Referências
BARRETO, Helder Girão. As Disputas sobre Direitos Indígenas. Seminário de

Direito Ambiental – Ano V. Centro de Estudos Judiciários. Rio Branco,

2003, pp. 63-69.

BENSUSAN, Nurit. ‘Breve histórico da regulamentação do acesso aos recursos

genéticos no Brasil’. In LIMA, André et al. Quem Cala Consente? Sub-

sídios para a proteção aos conhecimentos tradicionais. São Paulo,

Instituto Socioambiental, 2003, pp. 9-15.

1-82.PMD 17/2/2006, 12:2148



49

Capítulo I – Mesa I

BAYLÃO, Raul de Sergi. BENSUSAN, Nurit. ‘A questão da proteção dos conhe-

cimentos tradicionais associados aos recursos genéticos nos fóruns

internacionais’. In LIMA, André et al. Quem Cala Consente? Subsídios

para a proteção aos conhecimentos tradicionais. São Paulo, Institu-

to Socioambiental, 2003, pp. 17-22.

CUNHA, Manuela Carneiro da. ‘Definições de Índios e Comunidades Indíge-

nas nos textos legais’. In SANTOS, Sílvio Coelho dos et al (org.). Socie-

dades Indígenas e o Direito: uma questão de direitos humanos (en-

saios). Florianópolis, UFSC, CNPq, 1985, pp. 36-37.

FARAGE, Nádia; CUNHA, Manuela Carneiro da. ‘Caráter da Tutela dos Índios’.

In CUNHA, Manuela Carneiro da. Os Direitos do Índio: ensaios e docu-

mentos. São Paulo, Brasiliense, 1987.

KAINGÁNG, Lucia Fernanda Jófej. Conhecimentos Tradicionais e Sua Prote-

ção Legal na Legislação Brasileira. Disponível em www.inbrapi.org.br

Acesso em 15 de agosto de 2005.

LIMA, André et al. Quem Cala Consente? Subsídios para a proteção aos co-

nhecimentos tradicionais. São Paulo, Instituto Socioambiental, 2003.

MAGALHÃES, Edvar. Legislação Indigenista Brasileira e Normas Correlatas.

Brasília, Funai/Dedoc, 2002, 450 pp.

MARÉS DE SOUZA FILHO, Carlos Frederico. Bens culturais e proteção jurídica.

Porto Alegre, Unidade Editorial da Prefeitura, 1997.

MARÉS DE SOUZA FILHO, Carlos Frederico. ‘Tutela aos índios: proteção ou

opressão’. In SANTILLI, Juliana (org.) Os direitos indígenas  e a Consti-

tuição. Brasília, Núcleo de Direitos Indígenas. Porto Alegre, Sérgio An-

tônio Fabris Editor, 1993.

GOVERNO FEDERAL, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Meio Am-

biente et al. Construindo a Posição Brasileira sobre o Regime Internaci-

onal de Acesso e Repartição de Benefícios. Brasília, 2004, 79 pp.

GOVERNO FEDERAL, Ministério do Meio Ambiente. Conselho de Gestão do

Patrimônio Genético. Stilo, Brasília, 2002, 47 pp.

NORUEGA, Embaixada Real da. Diretrizes para a Atuação Norueguesa Desti-

nada a fortalecer o Apoio aos Povos Indígenas no Âmbito da Coope-

ração ao Desenvolvimento: Uma abordagem baseada em direitos.

Brasília, 2005, 27 pp.

SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. Socioambientalismo e novos direitos. São

Paulo, Peirópolis, 2005. 303 pp.

1-82.PMD 17/2/2006, 12:2149



50

documentos  ISA 9

SHIVA, Vandana. Biopirataria: A pilhagem da natureza e do conhecimento.

Petrópolis, Vozes, 2001.

SILVA, Joaquim Norberto de Souza. ‘Memória histórica e documentada das

aldeias de índios da Província do Rio de Janeiro’. Revista do Instituto

Histórico e Geográfico do Brazil (14). 2o trimestre, Aldeias dos Índios

do Rio de Janeiro, 1854.

SILVA, Wilson Matos da. Terras Tradicionalmente Ocupadas pelos Índios do

Mato Grosso do Sul. Dourados, 2003, 37 pp.

TOURINHO NETO, Fernando da Costa. ‘Os Direitos Originários dos Índios sobre

as Terras que Ocupam e suas Conseqüências Jurídicas’. In SANTILLI,

Juliana (org.) Os direitos indígenas  e a Constituição. Brasília, Núcleo

de Direitos Indígenas. Porto Alegre, Sérgio Antônio Fabris Editor, 1993.

Debates

Jeremias Xavante
Meu nome é Jeremias, sou da etnia Xavante e sou atualmente conse-

lheiro da tribo. Queria fazer uma pergunta primeiramente para um represen-
tante do CGEN. Por que o CGEN age restritivamente com o conhecimento
tradicional? Ali dentro não se tem notícia que os saberes tradicionais, princi-
palmente os dos indígenas, são tão importantes quanto àqueles que querem
introduzir como desenvolvimento sustentável, mas de uma forma desorganiza-
da em nome do progresso. Até o momento, o CGEN ignora e continua igno-
rando a opinião da classe indígena, especialmente dos pajés de renome, que
poderiam colaborar com o governo para muitas alternativas de solução ecoló-
gica para o país.

A segunda pergunta é para alguém que vai viabilizar a participação da
COP-8 (já entendi o que é isso). O que a COP-8 vai trazer de vantagens e bene-
fícios, especialmente para os povos indígenas, tendo em vista que a Eco-92 não
tem avançado muita coisa para a classe indígena? As comunidades indígenas
continuam, na maioria das vezes, com poucas expectativas de desenvolvimento
sustentável enquanto alguns setores da sociedade se vangloriam dos benefícios
conseguidos pelo governo, muitas vezes indevidamente e em detrimento dos povos
indígenas. Estou perguntando isso porque a realidade dos índios cada vez fica
pior, enquanto que para essa reunião vêm os representantes do G8. O que eles
vão trazer para o Brasil?
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Paul E. Little (ABA)
Ocorreram muitos debates sobre conhecimento tradicional e o respeito

e proteção desses conhecimentos frente aos avanços das empresas privadas, par-
ticularmente empresas farmacêuticas e empresas de biotecnologia. Acho que
tem outro ponto de partida, que pode ser considerado como utópico, em que
podemos colocar a questão do livre fluxo de todos os conhecimentos e com isto
começar a derrotar o marco privatizante, o marco das patentes, o marco da pro-
priedade intelectual; o sistema capitalista atual.

Esta pode ser outra bandeira de luta. Não sei se isso seria utópico demais
e se temos que simplesmente aceitar o mundo neoliberal em que vivemos, den-
tro do qual o melhor que podemos fazer é proteger e respeitar os conhecimentos,
ou se podemos colocar essa outra bandeira de luta em que teríamos um mundo
onde o conhecimento flui livremente e não há conhecimento privado.

Eliane Moreira (Nupi-Cesupa)
Sobre a proteção do conhecimento tradicional no Brasil gostaria de dizer

que estamos adotando o mesmo modelo mental da propriedade intelectual do
conhecimento tradicional, mesmo que a gente negue isso. Mesmo que a gente
diga que não, que é outro sistema de direitos, continuamos usando os mesmos
instrumentos como titularidade, registro e outras coisas que compõem todo o
arsenal viável da propriedade intelectual. Quando abandonarmos esse modelo
mental e partirmos para uma outra forma de pensar, vai ser muito difícil compor
uma outra regulamentação, ou uma regulamentação realmente viável para a
proteção desses direitos.

Pensando nisso queria perguntar a Terezinha: como hoje a Embrapa vê a
possibilidade de proteção do conhecimento tradicional já disponibilizado? Do
ponto de vista jurídico o conhecimento tradicional disponível não está protegi-
do. A questão é como se dá o acesso àquele que já foi publicado. Todas as vezes
que a gente começa a discutir isso, aumentam as dificuldades. Uma primeira
dificuldade é o argumento de que já está num livro, outra dificuldade é quando a
informação está no herbário. Assim parece como quando a gente entra em uma
piscina nadando atrás de uma bola e a bola vai ficando cada vez mais longe.

Como o Ministério da Agricultura, sobretudo a Embrapa, está se posi-
cionando quanto ao conhecimento tradicional disponibilizado acessível de for-
ma indireta? Talvez usar o mesmo modelo de consentimento quando se está na
comunidade, pedir diretamente, seja complicado, mas sem dúvida tem que se
construir um outro modelo. Qual é a proposta, como a Embrapa vê isso?
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Não é perda de tempo pensar na regulamentação da proteção desses co-
nhecimentos. A fiscalização não exclui a necessidade da regulamentação, até
porque a fiscalização só pode ser feita com base legal. É impossível uma fiscaliza-
ção sem uma base legal.

Queria fazer algumas reflexões para Jean. Primeiro, temos que refletir
que conhecimento tradicional não é só conhecimento antigo, aquele feito nas
primeiras gerações de uma determinada comunidade, de um determinado povo.
Ele é tradicional pela forma como ele é gerado, e todo dia há novos conhecimen-
tos tradicionais. Não conheço a realidade dos agricultores familiares do Sul, mas
na região Norte vimos isso com muita clareza. Toda vez que vou para uma nova
comunidade eles inventaram um novo matapi, um novo jeito de jogar o matapi.
São inovações que estão ali sendo geradas dia-a-dia, mas de modo tradicional.

Queria fazer uma referência ao que você falou sobre troca do conhecimen-
to. Essa é a grande modificação de discurso que temos que fazer. Quando fazemos
um discurso de validação ou legitimação do conhecimento tradicional, falamos da
sobreposição de um conhecimento de uma sociedade sobre outra: o conhecimento
científico em relação ao conhecimento tradicional. Quando usamos essa termino-
logia “troca”, isso faz toda a diferença, passamos a outro nível de discussão.

Por curiosidade queria saber quantos conselheiros do CGEN tem aqui
na platéia. Sei que a Kitty está aqui, mas ela é da Secretaria Executiva. Tem
uma? Parabéns, porque nos sentimos um bando de “abestados” discutindo essas
coisas, falando de regulamentação, quando quem realmente tem que implementar
nunca está presente. Deveriam estar todos aqui porque são os que estão
implementando a CDB e é um absurdo que não estejam.

Henry de Novion
Só para o registro: todos os representantes do CGEN foram convidados.

Manuel Fernandez Moura Tukano (Fiupam)
Sou do Amazonas, do povo Tukano. Queria dar os parabéns, as falas

aqui foram muito bem colocadas; estamos construindo o Brasil, não é? Gostaria
de perguntar quando é que o homem no Brasil, principalmente o sábio, o jurista
vai educar os fazendeiros, garimpeiros, madeireiros e outros que destróem a mega-
biodiversidade. Quando é que ele vai educar esse povo, porque eles precisam de
educação. Também, quando é que ele vai educar o Congresso Nacional, o Sena-
do, os deputados? Faço essa pergunta porque está havendo grandes incêndios na
faixa da fronteira Brasil-Colômbia-Peru, nos estados do Acre, Rondônia e Ama-
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zonas. Há quinze dias não aterrisa mais avião na Colômbia por causa das gran-
des fumaças. Com essas queimadas grandes que estão ocorrendo, o Brasil vai
deixar de ser megadiverso. Estamos discutindo fora do Amazonas, onde não exis-
tem as pessoas que possam debater, principalmente os índios, os tradicionais
indígenas, originais que estão vindo da aldeia. Existem muitos projetos para os
animais, por exemplo, criação de porcos, criação de boi, para proteger os animais
e as florestas, mas não existe nenhum tipo de projeto que possa levar informa-
ções para o índio para ele ter garantia e segurança, só existem muitas palavras.
Essas são minhas visões, defendem aqui, defendem ali, e não temos nenhuma
segurança. Nós vivemos sugando um ao outro.

Cristina (Kitty) Azevedo (DPG-MMA)
Trabalho no Ministério do Meio Ambiente na Secretaria Executiva do

CGEN; não sou conselheira do CGEN, mas acompanho os trabalhos do CGEN.
Tanto as palavras do Fernando quanto as palavras da Fernanda e da Terezinha
colocaram com clareza as questões que estão sendo debatidas no CGEN e o
tamanho da polêmica que tem sido implementar a Medida Provisória no Brasil.

É interessante a provocação que Paul fez com relação à questão do livre
trânsito, do compartilhamento livre dos conhecimentos. A CDB, que trouxe
tantas questões discutidas aqui hoje, se baseou na seguinte constatação: há co-
nhecimentos que estão sendo apropriados particularmente, por algumas empre-
sas ou por algumas instituições, as quais estão ganhando dinheiro com isso, en-
quanto aquelas pessoas e comunidades que geraram esses conhecimentos e
aqueles países que protegem a sua biodiversidade não estão ganhando nada.
Então foi decidido fazer o seguinte: não vamos impedir que se apropriem, vamos
dizer que quem apropria, tem que repartir benefícios. Só que a gente caiu em
uma armadilha. O que está acontecendo hoje, não só no Brasil como em vários
países? Existe a questão da necessidade de repartir benefícios, mas as regras para
que isso ocorra não conseguem ser implementadas. Hoje no Brasil muitas em-
presas e instituições que estão acessando o conhecimento tradicional dizem o
seguinte: “esse conhecimento tradicional é difuso, não sei a quem pertence, como
vou repartir benefícios? Esse conhecimento tradicional está na bibliografia, não
sei como repartir esse beneficio, esse conhecimento tradicional está no banco de
dados e não tenho como repartir benefícios”. O que a CDB prometeu, a gente
não vê. Estamos vendo em pouquíssimas exceções. A provocação do Paul, por
mais utópica que possa ser, recoloca uma questão que estava na mesa na época
da discussão da CDB, e que hoje é preciso reavaliar.
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As questões para a mesa são: primeiro, a CDB fala de conhecimento tradici-
onal relacionado à conservação da biodiversidade. A Medida Provisória restringe
isso. Ela fala do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, e isso é
muito mais difícil de ser definido. O CGEN está discutindo há um ano e meio o que
é conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, e sempre que a gente
vai às comunidades indígenas e tradicionais conversar sobre isso, todos acham que
isso é a coisa mais maluca do mundo, que não existe essa categoria.

Uma outra questão para o Jean: a questão de registrar as variedades tra-
dicionais é para conseguir que os agricultores familiares tenham direito de acessar
o seguro? Porque se for isso, temos que tomar cuidado. O que temos discutido é
que o registro de conhecimentos tradicionais não pode ser constitutivo do direi-
to porque quem não conseguir registrar, não vai ter esse direito. Temos trabalha-
do isso no mundo todo, para que esses registros não sejam constitutivos de direi-
to. Se a discussão que vocês estão tendo na revisão da lei de sementes está indo
para esse lado, acho que tem que tomar um certo cuidado.

Queria fazer duas perguntas para a Terezinha. Primeiro, se no Sibragen
agora, depois da Medida Provisória, vocês estabeleceram com as comunidades
tradicionais e com os povos indígenas os critérios para o acesso por terceiros aos
bancos de dados, ou se a Embrapa estabelece esses critérios sozinha? A segunda:
o que você acha que seria razoável como regra para a pesquisa científica, ou você
acha que a pesquisa deve ser isenta de regra. Isto para mim não ficou claro.

Respostas da Mesa

Fernando Mathias (ISA)
Vou comentar rapidamente cada colocação, mas centrando na questão

que o Paul colocou, desse entendimento sobre o livre fluxo de conhecimentos,
talvez menos na discussão sobre biodiversidade e conhecimentos tradicionais,
mais em outros campos da propriedade intelectual, como o software livre, direi-
tos autorais abertos etc. Existe uma tendência mundial de crescente preocupa-
ção com a livre circulação do conhecimento. É uma reação ao fortalecimento e
à rigidez do sistema de propriedade intelectual privatizante. Isso pode aparente-
mente entrar em choque não só com o discurso do movimento indígena mas de
outras organizações da sociedade civil, de que é preciso resguardar os direitos de
propriedade intelectual sobre conhecimentos tradicionais, ou os direitos inte-
lectuais coletivos de grupos culturalmente distintos. Da forma como se coloca,
parece que são duas tendências que caminham na contramão.
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Para tentarmos desfazer esse aparente antagonismo, proponho um ter-
ceiro enfoque, o enfoque da valorização da diversidade. Por um lado, é preciso
relativizar os instrumentos de propriedade intelectual no campo do direito auto-
ral ou no campo dos softwares para emitir uma maior diversidade de opiniões e
de construções sobre um determinado assunto. Ou seja, é preciso abrir e flexibilizar
os instrumentos de propriedade intelectual para estimular a criatividade, esti-
mular a diversidade de visões. Por outro lado, transpondo esse raciocínio, pen-
sando na valorização da diversidade, para conseguirmos identificar a diversida-
de de grupos culturais, a diversidade de conhecimentos desses grupos sobre o
manejo da natureza, é preciso identificar e reconhecer esses grupos como sujei-
tos de direito, e como patrimônio cultural esse conjunto de saberes sobre o ma-
nejo da natureza. Se elegemos como diretriz o critério de valorizar sempre a mai-
or diversidade possível, seja de idéias, seja de opiniões, seja de culturas, ou seja
de ambientes, esses discursos passam a ser complementares e não antagônicos
entre si. Assim está se buscando, ao fim e ao cabo, preservar e valorizar, não no
sentido econômico, a diversidade seja ela qual for.

Fernanda Kaingang (Inbrapi)
Jeremias, o maior avanço que vamos obter na 8ª  Conferência das Partes

vai depender da oportunidade que tivermos de influir nas reuniões que prece-
dem a conferência, porque as Conferências das Partes da Convenção ocorrem a
cada dois anos. Temos sorte que a próxima reunião vai ser no Brasil. Se nada
mais funcionar você vai ter o direito de gritar lá fora, “sou Xavante, minhas
crianças estão morrendo de fome enquanto vocês discutem aí a transferência de
tecnologia, a apropriação e expropriação dos nossos conhecimentos”. Se nada
mais der certo o mundo vai olhar para nós e vamos poder denunciar todas as
violações que estão acontecendo aqui dentro. Mas vai depender da nossa capa-
cidade de articulação para intervirmos nas discussões que ocorrem nas reuniões
prévias; a que nos interessa vai ser em Granada, na Espanha, no ano que vem em
fevereiro. Precisamos garantir a nossa participação nas reuniões prévias dos gru-
pos de trabalho sobre o artigo 8º”j” e sobre Acesso e Repartição de Benefícios,
pois a Conferência das Partes discute a partir do resultado dessas reuniões prévi-
as dos grupos de trabalho. Por isso precisamos estar qualificados, a par do que
está acontecendo para participar e fazer a nossa intervenção, com a parceria de
todas aquelas organizações, governamentais ou não como o ISA e outras insti-
tuições que tenham afinidade com nossos objetivos, a exemplo do Ministério do
Meio Ambiente. É importante colocar que o MMA é uma exceção dentro do
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CGEN. São minoritários os representantes do CGEN que apóiam as reivindica-
ções povos indígenas, quilombolas e sociedades tradicionais, mas o Ministério
do Meio Ambiente tem sido um desses representantes.

Com relação à questão que o Paul colocava, seria excelente se a gente
pudesse fazer isso, ocorre que como falamos de 230 sociedades, a transmissão
entre gerações dentro de um mesmo povo e a socialização de informação entre
povos indígenas diferentes obedecem a peculiaridades específicas de cada povo
indígena. Todo povo indígena tem sua terra, tem uma tradição que deve ser
respeitada sob pena de violar a cultura desses povos. Da mesma forma, criar
banco de dados para dizer que um conhecimento está registrado viola a tradição
oral dos povos indígenas. Conhecimento tradicional não é uma coisa antiga, ele
é dinâmico, se renova todos os dias. O próprio conceito de “índio” da sociedade
brasileira é equivocado. Não existe um protótipo de índio, existem indígenas
com diferentes características sociais e físicas, com diferentes tempos de conta-
to, provenientes de diferentes ecossistemas como o Cerrado, a Floresta Tropical
Úmida que é a Amazônia, a Mata Atlântica, os Campos Sulinos, a Caatinga do
Nordeste e o Pantanal Mato Grossense.

Temos que abandonar o enfoque que divide e coloca os conhecimentos
tradicionais em caixinhas ao proteger o conhecimento dos pajés por meio de
patentes, os desenhos corporais dos povos indígenas como desenho industrial, o
nome do povo indígena sob a forma de marcas, os rituais sob a forma de um
registro no livro das celebrações e nossas terras e águas tradicionais sob a forma
de patrimônio natural da humanidade. Isso representa um mundo segmentado,
um mundo quadrado, enquanto nossos conhecimentos são muito mais amplos,
incluem muito mais valores que nem sempre cabem em um pedaço de papel, um
banco de germoplasmas ou um banco de dados.  Foi isso que o símbolo do Inbrapi
quis expressar com o maracá, que é um instrumento de cura dos pajés, para dizer
que toda essa discussão está muito aquém do que podemos contribuir.

Com relação ao que a Kitty mencionou sobre a possibilidade de compe-
tição com relação à repartição dos benefícios, o CGEN também nos disse que
querem repartir os benefícios. O Ailton Krenak os questionou em uma ocasião:
“quem disse que vocês podem acessar o meu conhecimento tradicional? Quem
disse que quero que vocês repartam os benefícios de um acesso com o qual ainda
não consenti? Não quero nem que vocês cheguem lá. Por tudo que já fizeram e já
exploraram, por que devo confiar em vocês de que a repartição vai ser justa e
eqüitativa se a gente não está nem podendo influir nessas discussões?” Vocês
acham que dentro do Fórum Indígena de Biodiversidade está clara essa discus-
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são sobre o acesso, que foram definidos critérios satisfatórios para o acesso aos
conhecimentos tradicionais? Tanto não foram que a biopirataria é uma realida-
de e ninguém sabe como proceder porque a CDB é um instrumento sem dentes,
ela não morde. Ainda que nós tivéssemos uma legislação nacional muito boa,
uma vez fora do nível nacional a situação é outra, valerá a soberania e a legisla-
ção de cada país. E se lá eles permitem o patenteamento de formas de vida? O
que faremos com uma linda legislação nacional? Isso tem que ser pensado na
discussão sobre o regime internacional.

Terezinha Dias (Embrapa)
Vou responder primeiro a Eliane. O que deixei claro - e você também quan-

do formulou sua pergunta – foi a diversidade de situações, e realmente na questão
biológica e da pesquisa a diversidade é muito grande. Por isso que, sobre a questão
da publicação, separei em duas etapas: em publicações e em bases de dados. A
publicação é pública e se colocarmos uma regra no Brasil, essa regra vai funcionar
aqui, para quem acessa esses conhecimentos aqui. Se pensamos em impedir ou
criar alguma regra para o acesso a publicações ou desenvolvimento de pesquisa e
processos a partir de informações que já estão disponibilizadas nestas publicações,
teríamos que criar um recorte temporal por causa das informações que já foram
geradas nesse país nos últimos quinhentos anos. Existem vários documentos e
relatórios onde constam informações sobre conhecimentos tradicionais que já são
públicos, já estão em nossas casas, em nossas gavetas. Em termos de publicações,
não há como regulamentar ou pensar em algum tipo de proteção. No caso dos
bancos de dados, como mencionei como exemplo o Sibrargen, este banco tem
mecanismos para deixar uma informação oculta ou não.

Kitty, você perguntou quais seriam as regras para a pesquisa científica. A
Embrapa não cria regras, seguimos as regras, e por isso nós também temos difi-
culdade de internalizar as discussões do CGEN. Se, para um encontro desse ta-
manho, com pessoas discutindo temas importantes onde todos os conselheiros
do CGEN deveriam estar presentes para ouvir e debater, temos a participação de
apenas um conselheiro - a conselheira da Funai - você não imagina a dificuldade
de mobilizar, dentro das instituições, os técnicos para discutir esse assunto. Se-
guimos as leis, não as ditamos. Então, o que for regulamentado sobre a
disponibilização das informações que estão nas bases de dados, vamos seguir,
mas queremos construir juntos esta regulamentação. O que coloquei também é
a grande dificuldade de seguirmos leis que possam ser instituídas para materiais
que foram coletados antes da Medida Provisória. Retroagir assim, voltar e tentar
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resgatar informações - de trinta anos de coletas antigas no Brasil, trinta anos de
alguns levantamentos – traz-nos dificuldades porque nas coletas antigas não era
cultura dos pesquisadores ficar anotando alguns tipos de informações que pode-
riam ser necessárias para compor este registro. Com relação à base de dados,
temos esse tipo de dificuldade, mas o que for colocado, o que tivermos condição
de construir dentro do CGEN, dentro das Câmaras Temáticas, a Embrapa vai
seguir. Você perguntou também sobre o material de comunidades coletados de-
pois da MP. Nós não disponibilizamos as informações nem materiais coletados
nestas comunidades, que nesse caso foram três povos: Krahô, Kayabi e os
Yawalapiti. Temos o consentimento prévio e informado destas comunidades onde
estamos desenvolvendo nossos trabalhos.

Vou fazer uma provocação para o colega Jean Marc que está na mesa.
Você é da AS-PTA que é uma instituição também. Os técnicos da AS-PTA que
estão no campo, estão acessando os sistemas tradicionais e as formas de cultivo,
mesmo que disponibilizando estas informações somente para aquelas comuni-
dades, são pesquisadores também, são profissionais, biólogos que estão no cam-
po interagindo com a comunidade. A Embrapa hoje é muito eclética. Quando se
pensa na Embrapa, por causa das variedades melhoradas muitos acham que ela
trabalha somente com valores de mercado.  Mas, existem grupos na Embrapa
que estão trabalhando com conservação, com cultivos para subsistência local e
também sistemas agroflorestais. Se vou à comunidade Krahô e pergunto o que
eles plantam do lado da mandioca e por que plantam aquela planta ali, é para
potencializar essas informações para atuarmos localmente, desenvolvendo es-
tratégias de conservação para o benefício daquela comunidade, como os pesqui-
sadores da AS-PTA. São portanto situações diversas e diante dessa diversidade
não temos condições de dar um posicionamento diferente. Queremos construir
juntos e trabalhar em conjunto, a Embrapa seguindo as normas legais e também
todas as outras instituições no Brasil, lei é para todos. O nosso banco de dados
Sibrargen tem condições de se adaptar às regras; se é para deixar uma informa-
ção oculta temos condições de fazer isso para seguir as regras acordadas.

Jean Marc von der Weid (AS-PTA)
Vou trocar um pouco de idéias com vocês. Não temos uma definição

fechada, estamos explorando caminhos, há várias possibilidades. A possibilida-
de mais interessante, mais estratégica para mim é a que o Paul colocou. É romper
com a ditadura da privatização do conhecimento, do acesso à informação e a sua
apropriação pelo capital. Isso é estrategicamente o que todos nós tentamos. Agora
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como não temos correlação de forças no curto prazo para fazer isso, temos que
pensar em mediações. Você pode fazer algumas medidas de caráter defensivo,
que te permitam pelo menos minimizar ou dificultar a apropriação de terceiros
daquilo que é a acumulação e utilização social do conhecimento. É com isto que
estamos nos deparando.

Ter ou não ter uma lista de variedades tradicionais registradas é um pro-
blema muito complicado; não entramos nessa porque gostamos da idéia. Fazemos
como parte do trabalho regular junto com as organizações de agricultores o cha-
mado “registro” no sentido de ter um catálogo de resgate das variedades crioulas.
Tem uma série de características que os agricultores ressaltam como importante
porque são utilizadas entre eles. Esses registros circulam junto com o material ge-
nético, em feiras de sementes - como as que andamos promovendo no Centro-Sul
do Paraná - que hoje em dia cada município tem, cada comunidade tem, cada
região tem. É uma profusão de circulação de material enorme. E junto com o ma-
terial genético circula a informação entre
os agricultores, de uma forma mais ou me-
nos estruturada. Você não pode só olhar
para uma semente para dizer que não gos-
tou, você precisa de uma série de informa-
ções para talvez perceber que no lugar onde
você mora ela faz ou não faz sentido.

Para resolver o problema coloca-
do pela legislação brasileira, o que pro-
vavelmente não vamos conseguir pelo
menos até a próxima safra, temos que
conseguir um acordo com o zoneamento
agrícola e com o registro de cultivares,
porque senão não há cobertura do seguro
na próxima safra. Esse monte de gente
plantando sementes tradicionais que con-
seguiu acesso ao Pronaf pode começar a
pensar que, para ter acesso ao Pronaf vão
precisar deixar de plantar sementes tradi-
cionais. Isso é uma paulada que pode ser
fatal para o que vimos fazendo há quinze
anos. Por isso estamos tentando uma so-
lução de curto prazo, chegar a um acordo

A Fetagri publica uma
reivindicação ao governo
para atender às
necessidades dos
agricultores de plantar suas
“sementes tradicionais
transgênicas”! Os
conceitos “crioula”
e “tradicional” já estão
virando uma forma de
acobertar o mais perverso
sistema de penetração
do conhecimento científico
e privatizado das indústrias,
com todos os riscos que
isto implica
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qualquer, criar uma exceção para variedades tradicionais e crioulas. Isto empata
no problema técnico de quem define uma variedade tradicional ou crioula. Os
agricultores dizem que é, mas alguém tem que ter o lugar de reconhecimento
público dessa identidade. No Rio Grande do Sul, a Federação de Trabalhadores
na Agricultura (Fetagri), que é a organização das cooperativas do Rio Grande do
Sul, está chamando a semente “Maradona” (soja transgênica) de tradicional. A
Fetagri publica uma reivindicação ao governo para atender às necessidades dos
agricultores de plantar suas “sementes tradicionais transgênicas”! Os conceitos
“crioula” e “tradicional” já estão virando uma forma de acobertar o mais perver-
so sistema de penetração do conhecimento científico e privatizado das indústri-
as, com todos os riscos que isto implica.

Faço aqui um parêntese para dizer que não podemos deixar de nos preo-
cupar, quando discutimos a CDB, com as discussões sobre o Protocolo de
Cartagena porque podemos estar discutindo algo que pode ser absolutamente
sem futuro.  Discutimos os direitos dos agricultores, os direitos dos povos tradi-
cionais e estamos diante de um rolo compressor mortal das empresas de enge-
nharia genética que pode simplesmente liquidar essa discussão nos próximos 15
a 20 anos através da contaminação generalizada.

Debates no plenário

Álvaro Tukano (Ainbal/Foirn)
Sou do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira. Minha primeira pergunta

é para a Terezinha. Para nós o kumu é um sábio para curar as doenças, é aquele
que ensina seus filhos como deve ser a ética, na nossa definição. Ele é uma pes-
soa respeitada, como você. Tem outro que nós chamamos yai, que é o pajé. Ele
sonha, tem visões, vai lá, negocia com os espíritos e tira a doença, esse é um
trabalho espiritual mesmo. Então se você tem essas funções na nossa sociedade,
você é uma pessoa respeitada e a sua comunidade lhe reconhece. Mas ultima-
mente apareceram uns pesquisadores no nosso meio, que não falavam com as
pessoas exatas, e daí vem essa distorção de informações. Hoje também nós estamos
vivendo essa dificuldade.

Não sei quem é mais responsável para cuidar de nós hoje para a COP; se
é a Funai, a Funasa, a Embrapa, ou o Inpa. Sempre nos sentimos retalhados.
Porque os cientistas não têm respeito com as populações indígenas. Eles falam
com um garoto e já fazem um livro, já fazem um mestrado, um doutorado e esta
publicidade está espalhada por aí. Como fica para recolher isso?
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Fiquei feliz ontem quando vi o tambor do parente Robert que veio de
uma organização indígena do Peru. Fiquei feliz porque o tambor que ele estava
tocando não existe mais no Rio Negro, mas no povo dele existe, então entendi
que ele é meu parente. Foi uma grande descoberta, ou não foi nem uma desco-
berta porque nós antigamente éramos um povo. Então o que quero dizer é: a
senhora pesquisou com um pajé ou com um desses sábios? A Embrapa trabalha
com os pajés ou simplesmente com algumas lideranças soltas?

Agora para o Jean. Somos assim como vocês também, quando não ti-
nham este negócio de se preocupar com a lei de patentes, por exemplo, agora é
agosto [sic], na minha região é época de cucura, nós colhemos e ofertamos isso
para outras comunidades porque assim nossos filhos vão ter que casar. Para nós,
a mulher e o homem são muito importantes para nossa sociedade e para a nossa
criação. Então nós fazemos esses dabucuri que é a troca de ofertas, em troca nós
tomamos caxiri. Eu vejo mais ou menos esse o trabalho de vocês. Acho que vem
muita gente aqui para o Brasil provocar um dabucuri. Mas esses são ladrões das
nossas sementes, eles vêm aqui vestidos de padre ou de pastores, roubam as nos-
sas sementes e vão embora, e depois trazem esses prejuízos enormes. Só depois
que somos roubados é que a gente acorda. Nós deveríamos ter medo daqui para
frente para que isso não se repita. Quando fazemos o dabucuri não é para estar-
mos preparados para a COP, nós fazemos isso para manter as nossas tradições e
nossa dignidade. Eu creio que isso deve ser respeitado pelas populações indíge-
nas em primeiro lugar, e essa aprendizagem deve ser aprendida pela sociedade
não indígena.

Para a Fernanda, parabéns. Acho que você é uma menina, uma criança,
mas com pensamento velho, capacidade antiga. Sustentamos você nesse sentido
e o ISA e todos os aliados que podemos fazer. O que eu queria dizer para você,
Fernanda, é o seguinte: é possível que você chame outros advogados de outros
países, que pensam como você, para ter uma reunião internacional, somente de
advogados indígenas comprometidos com essa questão? E depois tentar, com o
comitê que vocês formaram em Curitiba, repassar para as populações indígenas
e sentar com a ministra Marina Silva antes da COP em Curitiba? Marina Silva
pode ser uma pessoa doente, mas ela tem o nosso respeito, ela tem o forte espíri-
to, nós podemos ajudar ao nosso modo para que eles realmente tenham condi-
ções de dar uma resposta concreta às populações indígenas. Essa mulher, nesse
momento, está precisando do nosso apoio. Senão, a sociedade brasileira, cientis-
tas brasileiros e estrangeiros estarão engolindo o resto da sabedoria indígena que
nós vamos perder, e aí quem vai nos respeitar depois? Ninguém!
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Edna Marajoara (Cemem)
Essa pergunta é para você, Terezinha. Na hora que você falou em bio-

pirataria me deu medo, porque os pesquisadores sem fiscalização vão continuar
com o trabalho sem acesso, sem contrato, nós estamos “na corda”, estamos “no
sal”. Nós mulheres andirobeiras como princípio de base lutamos contra a
biopirataria e contra a apropriação dos nossos conhecimentos tradicionais por
empresas e não só dos conhecimentos tradicionais, como de nossas propriedades
intelectuais como é o caso da Priprioca do Mangue do Marajó que é uma lenda
marajoara registrada por uma empresa de perfume protetora da Amazônia. Aí
quando você me diz que por falta de fiscalização eles vão continuar, quer dizer
“se não me prenderem, eu roubo”; acho que não é assim, não é?

Jean, fiquei satisfeita de ouvir a sua palestra sobre agroecologia. No mês
passado estive em Brasília em um seminário nacional de agricultura familiar. Quan-
do estava se falando de desenvolvimento rural sustentável eu questionei que todas
as políticas que foram apresentadas pela mesa eram políticas agrícolas. Eu questi-
onei muito a falta de política florestal, principalmente as voltadas para o
extrativismo. E aí eu te pergunto: que políticas são essas usadas para as comunida-
des que tem abundância de recursos naturais e que não tem nenhuma tecnologia,
que políticas públicas podemos usar na floresta se nós não temos nada voltado
para isso? No Sul a situação é outra. Nós somos alagados. Obrigado.

André Baniwa (Foirn/Oibi)
Podem chamar de ciência Baniwa, a ciência humana, a ciência de cada

povo. Essa ciência eu não vejo problema quando é feita de cada povo para eles
mesmos. O problema, a nossa reivindicação de direito é sobre a ciência que é
feita em cima dessa ciência. Esse é o problema que a gente está verificando.

Como povos indígenas, nós temos direi-
tos originários. Quando você fala dessas
coisas já publicadas, fico em dúvida quan-
do você diz que é uma coisa pública por-
que tem tanta coisa pública sujeita a um
monte de regras também. Quando você
fala de negociação, o que significa essa
negociação? Isso me traz uma preocupa-
ção no sentido de que, se é uma negocia-
ção, temos que ver o passado, ver o que
aconteceu. Quanto do conhecimento foi

Quando você fala dessas
coisas já publicadas, fico
em dúvida quando você
diz que é uma coisa
pública porque tem tanta
coisa pública sujeita a um
monte de regras também
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utilizado, quem são as pessoas que se beneficiaram com isso, e quem facilitou
isso. Essa pessoa que facilitou o acesso a esse conhecimento no passado deveria
pagar por isso. E dali para frente então, colocaremos novas regras.

Eu vejo um pouco de longe essa questão do CGEN, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, do Ministério da Agricultura, que estão se contrapondo
aos nossos direitos. Eles são contrários a isso. E me chama atenção quando você
diz que a Embrapa não faz regras. Não entendi isso, porque a partir do momento
que você questiona os nossos direitos, você está colocando suas regras também.

João Mario Veríssimo Santié Tapuya (Funai)
Sou representante do bioma da Caatinga e dos povos indígenas, povos

esses que foram praticamente extintos, mas que ainda sobrou o povo Tapuya e o
seu idioma. A minha pergunta é especificamente para a dra. Terezinha Dias. A
Itália fez um projeto o ano passado com o Brasil. Um tratado com valor conside-
rável de dinheiro: US$ 60 milhões.

Eu trouxe, da nossa biodiversidade, sete amostras de coqueiro da terra
indígena, para levar para a UnB para que a gente pudesse estudar o manejo
daquele coqueiro nativo dos nossos irmãos indígenas. Digo isso para vocês ve-
rem como é tão fácil veicular os produtos da nossa biodiversidade. Voltando à
pergunta específica para a Terezinha: o que é que a Itália avançou dentro das
nossas comunidades indígenas? Porque pelo que estou sabendo a reserva
extrativista de Iracema da Sumbá do Acre não avançou. O parque de Minas
Gerais indígena também não avançou. Queria que a dra. Terezinha respondesse
para nossos pesquisadores, nossos cientistas brasileiros, por que é tão fácil o ci-
entista não brasileiro adentrar e roubar, e ninguém fala nada? Agora vai um de
nós brasileiros aqui, vai tentar pedir para a Funai. Sou do quadro da Funai desde
1970, vá um de vocês pedir permissão para entrar na reserva dos Kamaiurá para
pesquisar plantas medicinais dos Cabaura, vai ver se a Funai autoriza. Agora
chega um gringo não sei das candongas, para pesquisar, plantar coca cola na
Amazônia e ele recebe autorização na hora. E a Funai até autoriza projetos para
a Coca Cola. Nós brasileiros temos que dizer basta, basta!

Marcello Broggio (Programa Brasil-Itália, Ministério
de Relações Exteriores da Itália)
Gostaria de apresentar uma dupla colocação relacionada à fala do

Fernando, com respeito à questão de conhecimentos tradicionais associados a
variedades agrícolas cultivadas pelos povos indígenas e comunidades locais. Posso
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apenas falar por minha experiência e minha convicção, e estou totalmente
convencido que dentro das variedades tradicionais domesticadas e cultivadas
pelos indígenas, tem muitos conhecimentos tradicionais que estão exatamen-
te dentro do marco da discussão desse simpósio. O que não estou convencido
é em relação à questão da unicidade, ou seja, as variedades de um cultivo em
um país podem ser consideradas únicas no sentido que contêm uma percenta-
gem de um germoplasma geral que esteja circulando durante milênios entre os
países, dentro de cada país? Então como fazer o rastreamento dos genomas,
dos genes para identificar uma variedade como única, e identificar o detentor
único desta variedade? É uma tarefa praticamente impossível e foi isso que
levou os negociadores da CDB a separarem os recursos genéticos para a agri-
cultura e a alimentação para um outro fórum, o fórum da FAO, que justamen-
te estabeleceu esse sistema multilateral. No âmbito da biodiversidade agrícola
é praticamente impossível identificar plantas únicas e conhecimentos tradi-
cionais individuais no nível de comunidade.

Fernando Schiavini (Funai)
Vou tentar dar uma contribuição da minha prática de 10 anos nessa ques-

tão, quando em 1994 iniciamos o trabalho com a Embrapa nos Krahô. Nessa épo-
ca ainda não existia a medida provisória e quem dava autorização era a Funai. Mas
já existia o projeto de lei da Marina Silva tramitando no Congresso, e a gente
recorreu a sua assessoria. A gente recorreu também a pessoas que tinham experi-
ência em outros países dessa discussão e o que nos falaram foi muito certo, o que já
estamos verificando. É praticamente impossível chegar a uma legislação no direito
coletivo, no direito difuso, e isso estamos verificando durante esses dez anos. Não
tenho certeza quando começou a discussão no Congresso, mas sei que foi anterior
a 94, se não me engano em 93, que trata do direito difuso que estamos agora
esperando que cheguem, por que não, somos criativos, isso é próprio do ser huma-
no. Sou bastante prático, como chefe de posto, como os índios são práticos, os
quais não têm muito tempo para ficar viajando, discutindo os conceitos como nós.
Eles precisam ir atrás do alimento de todos os dias. Geralmente são caçadores, são
coletores e para isso precisam ser práticos.

Duas coisas aprendi nesse percurso de dez anos trabalhando com a ques-
tão dos recursos genéticos. Primeiro: a questão de recursos genéticos para a agri-
cultura e alimentação é completamente diferente de recursos genéticos para
fármacos. As comunidades tratam isso de forma totalmente diferente. Uma coi-
sa é de livre acesso, até porque ninguém pode impedir ninguém de entrar na roça
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do outro pegar a semente e plantar. É um livre acesso e isso foi bastante claro
quando iniciamos esse trabalho com a Embrapa. E eles disponibilizaram, inicial-
mente acharam que era para fármacos, mas quando souberam que era para agri-
cultura e alimentação, disseram que isso era tranqüilo, pegaram as sementes e
entregaram imediatamente. Por isso acho que, na prática, quem está trabalhan-
do diretamente com essa questão (o CGEN etc.) deveria realmente separar essas
duas coisas, porque isso vai facilitar o acesso das comunidades indígenas à troca
de material genético de que vão se beneficiar. Acredito que os Krahôs, que estão
aqui, se beneficiaram dessa troca. Estão bem melhor hoje do que estavam quan-
do se iniciou esse trabalho há dez anos. Eles recuperaram vários materiais, estão
tendo acesso a materiais modificados, mais adaptados, que melhoraram as suas
vidas. Outra coisa que ficou bem patente: essa categoria de conhecimentos tra-
dicionais não existe nas comunidades indígenas; o que existe é a territorialidade.
Isso ficou bem claro quando começamos a lidar com a questão dos fármacos com
a Unifesp. Essa história de conhecimentos tradicionais internamente nas aldeias
não existe; só se inicia agora essa discussão internamente. Quando foi para deci-
dir essa história os Canelas, os Krikatis, os Timbiras os Jê, todos que têm direito,
houve um fechamento em torno da territorialidade, aqui dentro é nosso e os
outros não reclamaram. Essa questão da territorialidade é muito respeitada pe-
los indígenas. Quem funda uma aldeia é dono do território. É uma questão bem
prática, concreta: se a planta saiu daqui de dentro ela pertence a todos que mo-
ram aqui dentro. Logicamente essa questão da territorialidade às vezes muda de
um povo para outro. Se for uma aldeia ou se tem uma visão mais ampla de terri-
tório demarcado. Mas o que ficou bem claro para mim foi a questão prática da
territorialidade e não do conhecimento tradicional, de onde teria vindo, quem
inventou, se foi meu parente, se foi outro; isso é muito difuso, é totalmente
abstrato para o pessoal, inclusive porque tem coisa que são dádivas espirituais,
que vêm de outros lugares.

Lisio Terena (Parlamento Indígena do Pantanal)
Na nossa comunidade todas as vezes que discutimos uma coisa tão im-

portante para a gente, geralmente buscamos orientação de fora, que nos oriente
o que podemos falar, e algumas vezes a gente pede isso para poder explicar aquilo
que sentimos. Às vezes eu tenho muita dificuldade de conter minha indignação,
e até lembro aqui a fala do Álvaro, Jeremias, o próprio Santié e faço das palavras
deles a minha indignação por conta de tudo isso que se fala e se discute. Gostaria
de contribuir para o debate dizendo que nós ouvimos uma lei, a gente pensa que
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isso é privatizar, e se apropriar das coisas, e tirar um pouco dos índios. Quando
criaram a lei 6001, que era para tutelar os índios, que foi aquele discurso para
cuidar dos índios, era para destruir os índios, desapropriar deles os seus conheci-
mentos. E essa lei que está sendo criada, para nós é a mesma coisa ou pior. Não é só
entregar isso para o nosso país Brasil, é ampliar isso para entregar para bancos
internacionais. É praticamente disponibilizar todo nosso conhecimento para ban-
cos internacionais que foram praticamente os responsáveis por toda a destruição.

Então esse momento para nós é um momento muito ímpar, muito sério,
nada sobra mais para a gente além dos nossos conhecimentos, que são conheci-
mentos digamos de segredo, são nossos próprios. O Estado brasileiro teve todo o
cuidado de destruir tudo, inclusive as riquezas físicas, as nossas matas, nosso
rios, nossos animais. O que sobrou de nós é esse conhecimento que está dentro
de nós, como disse um cacique nosso, é um conhecimento que está dentro no
coração, é uma coisa íntima nossa. E uma lei que o Estado quer colocar para
fora, quer disponibilizar para toda a sociedade, isso é para nós um risco muito
grande, uma preocupação muito grande. Então precisamos usar todo o conheci-
mento e recursos que temos para buscar conhecimento para contrapor isso.

Gostaria de colocar, Fernanda, aqui como ponto de discussão a questão
da autonomia dos povos indígenas, isso as pessoas quase não discutem. Geral-
mente as pessoas discutem quem ganha e quem perde com isso. Vamos levantar
as duas questões. Quem ganha? Se a gente consagrar a autonomia dos nossos
povos, os índios vão ganhar. Se a gente não conseguir consagrar a autonomia
dos nossos povos, os índios vão perder, o Brasil vai perder, todos vão perder por-
que nós vamos destruir todas as nossas riquezas. Nós vamos destruir todos os
nossos conhecimentos que estão dentro dos nossos corações que são sagrados, e
que precisamos compreender como é importante para a gente.

Fico contente dra. Terezinha, você que é do Estado, pois a gente sempre
ouve do nosso Estado o discurso de cuidado. É um discurso bonito ‘olha só o
Estado é preocupado’, mas é pura heresia, mentira; é mais ou menos cuidado no
sentido de apropriar. Mas penso nós vamos ganhar sim, se porventura os índios
conseguirem se apropriar desses conhecimentos para a manutenção da sua au-
tonomia. Porque os índios precisam ter autonomia e o Estado vem, há anos e
anos, como disse aqui a Fernanda, destruindo a autonomia dos povos primeiro
na sua liberdade e agora nos seus conhecimentos tradicionais. Acho que se a
gente conseguir colocar esse ponto fundamental na discussão que é a autono-
mia, vamos conseguir superar sim, acho que vamos construir um Brasil digno de
todos nós.
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Fabio Bandeira (UEFS-BA)
Gostaria de retomar um ponto que vários representantes indígenas aqui e

alguns outros colegas de instituições governamentais mencionaram, e gostaria que
a Terezinha tentasse responder sobre isso, que é a questão do controle da pesquisa
científica no Brasil. Controle não no sentido de estabelecer regras ou obstáculos
para a pesquisa científica, mas no sentido de ter de fato uma pesquisa nesse país
que seja feita com ética, com qualidade e que reflita sobre as implicações sociais
dos resultados dessa pesquisa. Parece-me que a discussão tem várias vertentes, e
hoje no Brasil temos uma diversidade de marcos legais que buscam regular essas
atividades científicas, mas infelizmente até agora esses diferentes marcos legais e
as instituições que as elaboraram não dialogam entre si. Por exemplo, o Brasil tem
buscado lentamente consolidar um sis-
tema nacional de ética em pesquisa que
estava no Ministério da Saúde, no Con-
selho de Ética em Pesquisa, e cerca de
400 comitês de ética espalhados pelo
Brasil inteiro, com mais de seis mil pes-
soas trabalhando na avaliação da ética
dos projetos de pesquisa de maneira in-
dependente e autônoma, com represen-
tantes inclusive da própria sociedade.
E por outro lado temos o CGEN ten-
tando regular o acesso ao conhecimen-
to tradicional e pesquisas que envolvem
o patrimônio genético, e outros mar-
cos mais específicos. Digamos que es-
ses são os dois grandes blocos.

O problema é que se por um
lado temos avançado em termos de le-
gislação, ou procurado avançar, por
outro temos uma grande resistência da
comunidade cientifica no sentido de
discutir esses marcos – não estando de
acordo discuti-los - ou até de efetiva-
mente aceitar que é necessário um
controle social da pesquisa. E aí temos
uma diversidade entre nós da acade-

Me parece que nos falta,
como comunidade científica,
uma reflexão crítica sobre o
impacto social da pesquisa.
Isso tem muito a ver com a
reforma neoliberal da
universidade. A universidade
hoje fala da mercantilizacão
do conhecimento tradicional,
mas os conhecimentos
científicos estão nesse
processo de mercantilizacão
em uma velocidade muito
mais rápida há muito tempo.
E a universidade brasileira
tem tentado se adequar a
esse processo em uma
relação de ciência e capital
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mia, dentro da qual inclui-se uma minoria que considera que é fundamental que a
gente de fato consolide o controle social da pesquisa por tudo que já foi colocado
aqui, e por tudo que aconteceu no passado. Em um determinado momento a gente
achava que esse controle deveria ser somente em pesquisas experimentais que
envolvessem testes de medicamentos, fármacos etc. Mas hoje tem avançado a dis-
cussão, não só no Brasil como em nível mundial com o avanço da bioética, de que
isso é necessário em qualquer área do conhecimento que envolva a relação entre
um sujeito da pesquisa e o pesquisador. E aí me parece que nos falta, como comu-
nidade científica, uma reflexão crítica sobre o impacto social da pesquisa. Isso tem
muito a ver com a reforma neoliberal da universidade. A universidade hoje fala da
mercantilizacão do conhecimento tradicional, mas os conhecimentos científicos
estão nesse processo de mercantilizacão em uma velocidade muito mais rápida há
muito tempo. E a universidade brasileira tem tentado se adequar a esse processo
em uma relação de ciência e capital, em que temos acentuado a mercantilizacão
desse conhecimento. As universidades brasileiras tem se reformado nesse sentido
haja vista todos os critérios de avaliação de produtividade, quantidade de tempo e
coisas mais, que nos levam a pensar em fazer ciência sem refletir sobre os impactos
dessa ciência que nos estamos fazendo. Gostaria que nós refletissemos mais sobre
isso e nesse sentido que saísse até uma proposição desse fórum de que a gente
repensasse uma forma de articular esses marcos legais e essas instituições que hoje
procuram realizar o controle social da pesquisa cientifica no Brasil.

Rodolfo Antonio Funes (Fiupam)
Todo mundo está com medo de questionar a origem do conhecimento,

mas acho que é muito fácil, em alguns casos. Conhecimentos que são mais anti-
gos não são questionáveis, mas se os japoneses pedirem desculpas para os chine-
ses pelas pessoas que eles mataram, por que um laboratório não vai pagar esse
direito agora, acho que é um direito legitimo, fácil de localizar, é público então
essa é uma forma de a gente proceder. Mas fico muito preocupado quando vejo
que para a gente distribuir esse seja lá qual for o beneficio que se cria um fundo,
temos as experiências dos fundos de pensão. Pior ainda, democraticamente diri-
gidos. Pior porque a gente escora o poder econômico. Temos que tomar muito
cuidado em como vai ser localizado e como vai ser cobrado.

Vincenzo Lauriola (Inpa–RR)
Perguntas para a Fernanda, talvez porque a Fernanda em sua exposição

tocou em um ponto que acho particularmente interessante. Ela falou que mui-
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tas vezes a cabeça do sistema jurídico não contempla as formas diversas de apro-
priação e uso dos recursos dos povos indígenas. Ela pensa só no público e priva-
do enquanto não consegue enxergar, entender e ainda menos dialogar com a
esfera do coletivo que não é nem público nem privado, e que representa a base
dos sistemas de governança tradicional dos povos indígenas. É nesse sentido que
queria fazer uma reflexão: estamos aqui falando das encruzilhadas da
modernidade, afinal estamos todos presos nessa armadilha da modernidade, tal-
vez mais do que conseguimos entender; tenho a impressão que no nosso sistema
jurídico moderno, emprensado entre privado e público, o público tem cada vez
menos valor. O público praticamente não tem valor, e talvez por isso todo esse
medo do domínio público para conhecimentos e para outras coisas. O único
jeito de se ter valor nesse sistema é através do privado, e o privado valoriza quan-
to menos pessoas detêm; quanto menor e mais restrito o acesso tanto mais ele-
vado o seu valor. Pelo outro lado, na esfera do tradicional, do coletivo, valoriza-
se quanto mais algo é compartilhado. Existe um orgulho em se compartilhar
seus conhecimentos. Dentro desse quadro queria que você confirmasse o que
ouvi de um pajé indígena da Amazônia. Segundo ele, 80% do conhecimento do
seu povo poderia ser tranqüilamente compartilhado, poderia ser tranqüilamente
cedido para o domínio público ou outra forma muita ampla de compartilhamento,
enquanto talvez o restante 20% teria algum cuidado por ter algum interesse pos-
sivelmente de repartir benefícios. Queria que você comentasse isso.

Outra questão: você citou vários instrumentos internacionais de legisla-
ção indigenista, qual é a relação com o regime introduzido pela CDB? Essa pas-
sagem de um regime de patrimônio da humanidade dos recursos genéticos e dos
conhecimentos para o domínio dos estados: você acha que os povos indígenas,
com essa sua diversidade com relação ao sistema dos estados, ganharam ou per-
deram alguma coisa?

Respostas da mesa

Terezinha Dias (Embrapa)
Queria fazer alguns esclarecimentos para a Edna. De forma nenhuma na

minha colocação falei que não vamos respeitar os conhecimentos tradicionais, o
direito das comunidades e que não existe perspectiva de repartir os benefícios
com as comunidades. O que falei é que em caso de publicações que já estão nas
bibliotecas, informação sobre o conhecimento tradicional que já está circulando
pelo mundo, fica muito difícil você ir atrás disso para rastrear ou receber algum
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benefício financeiro relacionado a publicações. A questão de consentimento
prévio para o desenvolvimento de pesquisa com futuros contratos, quando hou-
ver um produto tudo isso é inquestionável. A Embrapa está cumprindo bem a
questão legal, o primeiro processo de anuência que chegou ao CGEN foi o traba-
lho com os índios Krahô, posteriormente enviamos nossos processos com os
Kayabi e com Yawalapiti. Temos buscado nos adaptar às normatizações do Con-
selho e vamos continuar nesse processo. As nossas coleções já estão regulamen-
tadas e cadastradas. Quando falei que a Embrapa não é o órgão que regulamenta
esta questão de acesso, quis dizer que quem faz as normas não somos nós da
Embrapa. Particularmente, enquanto instituição, o que tiver que ser cumprido,
em relação a normas para acessar conhecimentos tradicionais e o material gené-
tico associado, nós vamos nos esforçar para estar dentro da lei; temos que estar
dentro da lei enquanto instituição pública. O que gostaria que vocês também
refletissem é que quando estou perguntando a um agricultor Krahô o que ele
planta do lado do milho, enquanto pesquisadora da Embrapa tenho que me re-
gularizar junto ao CGEN. As instituições do terceiro setor, não-governamentais
(provoquei aqui nosso amigo da AS-PTA), que estão trabalhando com comuni-
dades indígenas e tradicionais acessando conhecimento tradicional têm que se
regularizar também, é uma regra que tem que servir para todos. O caminho de se
regularizar é um caminho de dificuldades, mas que são superáveis, tanto que
conseguimos a anuência para trabalhar com os Krahô, Kaiabi e Yawalapiti, con-
seguimos também regularizar nossas coleções de germoplasma. Edna, de forma
nenhuma falei que tudo é público e tudo pode ser apropriado. Estou falando de
artigos que já circulam nos meios científicos, de livros, de coisas sobre as quais
não dá para instituir uma regulamentação.

Edna Marajoara (Cemem)
Você falou que os cientistas continuariam a fazer pesquisa porque não

tem fiscalização.

Terezinha Dias
Falei que o risco é muito grande. Vai ter muito cientista no país - não

falo da instituição onde trabalho porque temos que estar dentro da lei e nos
preocupamos com isso - que vai achar que o caminho da regulamentação é mui-
to difícil, que já estavam coletando, e que vão continuar fazendo. É aí que o
sistema de fiscalização tem que ser bom, para pegar as pessoas que não querem
cumprir a lei.
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Edna Marajoara
Nós temos dúvida em relação aos pesquisadores porque você faz uma

colocação dessa, vamos continuar sempre achando que vamos ser enganados.

Terezinha Dias
Mesmo tendo uma regulamentação muito boa, vai haver casos, isso tem

a ver com ética, quem não tem amor no coração e vai trabalhar no mau cami-
nho, vai fazer o mal e ninguém traz um atestado de ética estampado na cara. Da
mesma forma tem pessoas que se apropriam do conhecimento, encadernam e
vão negociar este conhecimento em outro país, mesmo tendo uma regulamenta-
ção muito boa aqui dentro do Brasil. Neste caso temos que ter um sistema de
fiscalização para coibir e punir quem está fora da lei.

Para o Santié queria esclarecer (esperava até que o Marcello Broggio
fosse responder para você, pois é o coordenador do programa Brasil-Itália) que
quando nos habilitamos junto ao CGEN para trabalhar com conservação de
cultivos, discutir com a comunidade os aspectos da conservação, multiplicando
material tradicional e disponibilizando para as comunidades, era preciso buscar
recursos para trabalhar. A Embrapa tem dificuldades de recursos para desenvol-
ver seus projetos. Nosso projeto de pesquisa com os Krahô têm entre R$10 mil a
R$30 mil por ano. Agora, por exemplo, os pesquisadores da Embrapa não podem
viajar, nossa cota de viagem acabou, já não é nem questão de recursos. Preciso ir
aos Krahô e não tenho como ir. Então temos que captar recursos para cumprir-
mos nosso compromisso no projeto, como fizemos neste caso através do progra-
ma Brasil-Itália. Dentro do programa Brasil–Itália, o grande volume de recursos
foi negociado com ações de pesquisa e desenvolvimento local nos assentamen-
tos do MST. Para o projeto Krahô garantimos R$ 70 mil por ano, que vão come-
çar a ser liberados a partir do ano que vem. Essa cooperação não envolve a
disponibilização de materiais indígenas e de conhecimento para a Itália, nem
levar material daqui para fora do país. Não teríamos condições de aceitar isso de
forma nenhuma, nem isso foi colocado pelo Programa Brasil-Itália. O material
que estamos coletando nos Krahô não está disponível nem para melhoramento
genético dentro do país, não posso pegar uma semente do povo Krahô e usar
para fazer um cruzamento para lançar uma cultivar agrícola no mercado. A gen-
te está coletando para conservar. Temos um grupo dentro da Embrapa que é
muito novo e que trabalha na linha da conservação in situ de cultivos. Aqui em
Brasília, no final da Asa Norte, existe um banco de germoplasma. São 30 anos
coletando e guardando aqui e nas outras unidades de pesquisa da Embrapa, são
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ao todo 40 unidades no Brasil. Existe uma nova linha de pensamento na conser-
vação de plantas, de que não basta pegar a semente e colocar nas câmaras frias,
apesar disso ser fundamental, mas que a semente só assim conservada perde a
mão, o olhar e o trabalho do agricultor melhorista.

Queria reportar-me ao que Fábio Bandeira falou sobre o controle da pes-
quisa. Tenho 18 anos de Embrapa; muitos dos assuntos sobre ética na pesquisa,
no meu entender, teriam que ser mais amplamente discutidos dentro da institui-
ção. Por exemplo, a questão de melhoramento para produzir plantas cujas se-
mentes da segunda geração não germinam; particularmente, eu que trabalho
com recursos genéticos e conservação, acho isso um absurdo. Não gostaria de
trabalhar em pesquisas com este objetivo, pois acho que recebendo dinheiro
público, devemos avaliar e selecionar com critérios os casos e as pesquisas que
beneficiem diretamente o setor privado, na ótica do benefício mais amplo para a
população nacional. Sei que existem casos em que esta avaliação não tem sido
feita, mas estamos no caminho de uma discussão mais ampla e ética neste senti-
do. Por exemplo, no lançamento de variedade de soja adaptada às condições do
Cerrado não houve uma discussão nacional ampliada sobre a questão ambiental
deste monocultivo. Essa discussão não foi inserida no processo de geração da
pesquisa. Então é preciso discutir sim a questão da ética, do compromisso
ambiental e social. Por outro lado, muitas pesquisas foram socialmente e
ambientalmente importantes, inclusive apropriadas pela agricultura familiar.
Hoje, existem variedades sendo desenvolvidas em parcerias com os agricultores
nos assentamentos na linha de melhoramento participativo. Acho importante
ter maior estímulo para discussões sobre ética na geração das pesquisas dentro
das instituições. Normalmente os cientistas não recebem muitos estímulos ou
oportunidades como cenários para estas discussões. Isso deveria ser mais estimu-
lado para evitar erros e para colocar este país em um caminho de desenvolvi-
mento mais adequado às condições locais. Hoje, como pesquisadora, por exem-
plo, quando vou à área Krahô e vejo a expansão das áreas de monocultura bem
no limite das áreas indígenas, fico espantada. As pessoas me perguntam: “você é
contra os transgênicos?” Estou contra a monocultura. Por isso temos que acessar
conhecimentos tradicionais buscando desenvolver sistemas agrícolas mais di-
versificados e adaptados. Estamos, como outras instituições, na situação de cons-
tante aprendizado e correção de rumo.

Respondendo ao Álvaro Tukano que perguntou se a Embrapa trabalha
com lideranças tradicionais ou pajés. Esse grupo que temos de etnobiologia na
Embrapa fez um esforço com recursos do programa Fome Zero no fim do ano
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passado de reunir as equipes da Embrapa que trabalham com povos indígenas.
Veio equipe de Roraima, de Alagoas entre outras localidades. Queríamos co-
nhecer e discutir aspectos legais de acesso ao patrimônio genético com esses
técnicos que estavam, naquele momento, tomando conhecimento da rotina que
teriam que cumprir. Não foi identificado nenhum projeto da Embrapa, pelo me-
nos dos técnicos que foram convidados (doze participaram), que acesse o co-
nhecimento tradicional de medicina indígena. Por exemplo, lá nos Krahô, não
converso com o pajé, conversamos com as lideranças políticas tradicionais e
com os agricultores tradicionais. Nosso caminho é descobrir, com nossa pesqui-
sa, qual a lógica tradicional de circulação do material genético na comunidade
indígena. Por que temos que ter essa lógica? Porque quando estamos reintro-
duzindo sementes tradicionais, não podemos quebrar a lógica tradicional; mi-
nha ação dentro de uma área indígena tem que ser feita para reforçar os cami-
nhos da tradição, e precisamos estudar para conhecer como aquela comunidade
funciona. Por isso, dentro do programa Brasil-Itália, apesar do recurso ser pe-
queno para a parte indígena, este recurso vai garantir que possamos efetivar o
projeto que a gente combinou com os indígenas e que colocamos dentro do CGEN.

Queria que houvesse um momento em que lideranças de comunidades
tradicionais e indígenas pudessem conhecer o sistema brasileiro de conservação de
sementes, e ter um momento para mostrar algumas coisas para estas lideranças
como o herbário, as exsicatas e outras coisas. Por outro lado, precisamos também
estar dentro da comunidade para entender a lógica do conhecimento tradicional.
Queria que tivesse um momento de interação que seria bom para todos.

A Embrapa aqui em Brasília tem cerca de cinco centros de pesquisa, e
nunca aconteceu de vir lideranças indígenas visitar estas unidades, a não ser os
Krahô. Fazemos questão de ter um momento em que estas lideranças possam ver
o que estamos fazendo. Ter um momento para fazer uma visita nesses centros de
pesquisa, saber como se guarda a semente. Já falei com meu chefe sobre essa
possibilidade, ele disse que não tinha problema, que a gente poderia organizar
esse momento.

Temos muito que interagir com a AS-PTA também, precisamos traba-
lhar no sentido de que sejam disponibilizados para as comunidades indígenas e
tradicionais os materiais tradicionais que a Embrapa coletou durante anos de
trabalho. Não para multiplicar toneladas e toneladas. O milho que trabalhamos
com os Krahô, atendendo a uma demanda deles em 1995, foi coletado na área
Xavante nos anos setenta. Esses materiais estão conservados na Embrapa. A
aldeia Xavante onde a Embrapa coletou esse material na década de 70 perdeu
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esse milho, então os Xavante foram à Embrapa solicitar o milho de novo. Com o
apoio de um indigenista da Funai fizeram uma carta ao presidente da Embrapa
solicitando suas sementes. A multiplicação foi feita na Embrapa Milho e Sorgo e
cada aldeia Xavante recebeu de um a dois quilos das suas variedades tradicionais.
Assim, essas sementes foram multiplicadas e disponibilizadas para todas as aldeias
Xavante. Esse serviço de disponibilizar os materiais tradicionais para as comunida-
des que quiserem é muito bom, tem um forte cunho social, tem a ver com uma
correção de ética em pesquisa. Por outro lado isso é importante para as comunida-
des que querem, pois se entrego dois quilos de semente de um material tradicional
e não tenho comprometimento com as lideranças tradicionais em manter aquilo,
pode acontecer da comunidade perder este material novamente. Queremos um
esforço no caminho da conservação das sementes na mão do próprio agricultor. E
esse caminho começa na disponibilização dessas sementes para as comunidades.

João Mario Veríssimo Santié Tapuya (Funai)
Queria fazer uma pergunta para os cientistas aqui presente, pois não te-

nho essa informação, queria a informação correta: as sementes de abóbora que
vocês catalogaram pergunto quando a gente vê nos supermercados “abóbora japo-
nesa” nós queremos saber por quê, se a abóbora é nossa? Tem até uma de casca
verde que nós chamamos de grocojó no nosso idioma, aí está lá abóbora japonesa.
Parece-me que tem muita semente de abóbora armazenada no Cenargen, e é im-
portante passar para a sociedade uma informação em relação à preocupação que
vocês estão tendo em assegurar essas sementes porque tem muita semente saindo
daqui para fora através dos correios, vi semente brasileira lá fora, no Novo México,
milho indígena do nosso Brasil. Então essa é minha preocupação. Terezinha, vocês
tem um dispositivo para cada tipo, para vigiar na verdade, na sua organização, o
Cenargen, o controle das regras do material genético?

Terezinha Dias (Embrapa)
Depois da divulgação do nosso trabalho com os Krahô, começamos a

receber pedidos de milho indígena, e não estamos disponibilizando este material
para ninguém, nem para a agricultura familiar. Sobre a abóbora, não tenho mui-
ta informação. Temos na Embrapa Hortaliças em Brasília uma coleção muito
grande de abóbora. De batata doce, para vocês terem uma idéia, temos mais de
600 tipos conservados. Precisamos discutir com as lideranças e organizações uma
forma de disponibilizar essas sementes em pequena quantidade, fazer um lindo
projeto de conservação reintroduzindo esse material para as comunidades. Enri-
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quecer a nossa agrobiodiversidade nacional é importantíssimo. Quando o caci-
que Aniceto, de Pimentel Barbosa, chegou na minha sala e disse: “sei que vocês
estiveram na nossa aldeia e nós demos para vocês nosso milho, não tem proble-
ma, não estamos chateados por vocês terem disponibilizado esse milho entre
nosso parentes, mas agora quando falo para meu neto que temos milho preto e
milho rajado e ele pergunta onde está, fico como mentiroso”. Essas plantas estão
desaparecendo e temos que construir parceria para evitar isso, como com a AS-
PTA. Estamos resgatando plantas para conservar, que estão nesse tipo de situa-
ção; plantas da nossa cultura alimentar que estão desaparecendo. Por exemplo,
o cupá é uma planta que está em processo de domesticação intermediária em
comunidades indígenas na Amazônia; é uma planta que está em desuso, nin-
guém está cultivando, ninguém está comendo, os hábitos alimentares estão sen-
do uniformizados, estamos ficando muito iguais. Muitos indígenas de aldeias
querem macarrão, tem muita gente comendo macarrão e arroz. E nossos tipos de
abóbora, nosso tipos de batata doce, quem vai garantir a conservação disso?
Como é que vamos conversar com os jovens para estimulá-los a ter uma dieta
mais rica como tinham os antepassados? É um caminho que podemos construir
juntos na correção de questões éticas relacionadas à agrobiodiversidade. A
Embrapa está aberta para interagir com outras instituições nesse caminho.

Jean Marc von der Weid (AS-PTA)
Boa parte das perguntas foram contribuições, e boa parte das perguntas

foram para a Terezinha, então tenho pouca coisa para comentar. Vou colocar
uma questão para debater baseada num exemplo que a Terezinha deu que é qua-
se, digamos assim, lapidar, que é o milho “Sol da Manhã”. O milho “Sol da Ma-
nhã” é o resultado de uma pesquisa integrada da equipe da Embrapa com a Rede
Milho, que ajudamos a organizar. A Rede tinha organizações de agricultores de
12 estados do Brasil, o Ensaio Nacional do Milho Crioulo, onde havia uma série
de produtos, dentro dos quais tinha o milho “Sol da Manhã”, que leva o nome de
um assentamento no Rio de Janeiro. Talvez o produto mais importante disso
tudo foi a dinâmica de intercâmbios, troca e de multiplicação de experiências
que existiu dentro desses inúmeros grupos de agricultores nesse tempo todo.

Mas de qualquer forma houve uma variedade melhorada chamada “Sol
da Manhã”, que foi melhorada com muita gente participando, muito agriculto-
res e cientistas, e que finalmente foi registrada pela Embrapa. Ficou na cabeça
dos agricultores: “e nós nessa história”? Um bando de organizações de agriculto-
res que participou do processo (para não falar dos técnicos das ONGs), e no fim
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das contas a Embrapa tranqüilamente
registra, contra a opinião inclusive dos
próprios cientistas da Embrapa que par-
ticiparam da pesquisa. A Embrapa fez
publicidade dizendo que trabalhava com
agricultores, que estava fazendo pesqui-
sa participativa, todo mundo esbravejou
e tudo ficou por isso mesmo; quer dizer,
continua registrado como material da
Embrapa. Isso não teve efeito prático
nenhum porque ela não está sendo ven-
dida no sentido comercial; não está sen-
do apropriada da forma mais crua do ca-
pitalismo, quer dizer transformada em
propriedade privada. Mas perfeitamente
pode se dar, em qualquer caso.

Temos um problema enorme no
Paraná agora, trabalhamos com o me-

lhoramento de 60 variedades tradicionais junto com universidades, e de repente
chegamos a uma situação em que pensamos: afinal de contas, que proteção nós
temos? Nós, organização que intermedia esse processo, e os próprios agriculto-
res, sobretudo aqueles que colocaram suas variedades no circuito. Há uma certa
confiança geral; todo mundo confia em todo mundo. Confiamos no pessoal das
universidades, eles confiam na gente, os agricultores confiam. A qualquer mo-
mento isso vai para o espaço; a qualquer momento chega alguém e diz “espera aí,
a universidade investiu, inclusive o banco de germoplasma que se criou por aí, a
câmara fria que está conservando essas sementes foi paga pela AS-PTA e pela
universidade”. E aí você pensa, afinal de contas, e os agricultores? Por enquanto
existe um excelente clima de confiança e não estamos levantando aqui nenhum
problema, não há questionamento quanto às intenções de ninguém, mas o fato
é que não existe nenhuma proteção para esses agricultores.

Em um sistema ideal, era assim que deveria funcionar, na confiança, na
palavra empenhada, isso seria o ideal dos mundos. Mas não estamos no ideal dos
mundos. Estamos em um mundo em que a guerra de foice se dá pela apropriação
privada daquilo que é uma construção coletiva social. E este é o problema que
estamos enfrentando, estamos patinando e tentando aprender com vocês como
ajustamos nosso caso. Temos uma situação complexa para resolver, algumas pis-

Em um sistema ideal, era
assim que deveria
funcionar, na confiança, na
palavra empenhada, isso
seria o ideal dos mundos.
Mas não estamos no ideal
dos mundos. Estamos em
um mundo em que a
guerra de foice se dá pela
apropriação privada
daquilo que é uma
construção coletiva social
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tas passaram por aqui. Os fundos idealmente poderiam ser uma forma de respon-
der aos direitos difusos, um fundo que tenha uma possibilidade de atuação den-
tro de uma área também difusa. Fica a questão de quem vai gerir esse fundo, quer
dizer podemos criar inúmeros fundos com inúmeras participações. Quanto mais
amplo for o universo dessa participação, menor o nível de representatividade de
quem está sentado lá. Esse impasse é algo que a gente não resolve com facilida-
de, mas é uma das pistas que a gente pode explorar nos próximos dias.

Fernando Mathias (ISA)
Vou fazer três comentários. Primeiro a questão de ficar estereotipando o

pesquisador estrangeiro que vem e leva as coisas embora, e você vai aos herbários
na França, na Alemanha e está cheio de coisas brasileiras. Deveríamos achar
isso teoricamente bom, e não criminalizar isso, enfim, o mundo inteiro conhece
as coisas que existem na natureza do Brasil.  Muitas vezes as instituições de
pesquisa brasileiras têm muito menos cuidado com questões de controle social e
ética na pesquisa do que pesquisadores estrangeiros. No fim, a questão da ética
acaba sendo personalizada na figura do pesquisador. Se a pessoa está preocupada
com isso, seja brasileira ou estrangeira, existe a possibilidade de diálogo, de ha-
ver uma relação interessante e construtiva com os sujeitos de pesquisa. Às vezes
o que parece é que os estrangeiros, justamente em resposta a essa paranóia
xenofóbica no Brasil, acabam tendo muito mais preocupação com a conduta
ética do que brasileiros que acham que
o sistema de pesquisa está aqui para
facilitar a sua vida a qualquer custo.
Essa questão acaba desviando a dis-
cussão do real problema, que é o que
Jean mencionava: a perspectiva de
privatizar coisas que não deveriam es-
tar sob domínio privado exclusivo.

Pensando justamente nessa
perspectiva privatista, já que há mui-
to conhecimento publicado, um uni-
verso de publicação redundantemen-
te pública que todos podem ter acesso,
seria de se esperar também que os re-
sultados e usos daquele conhecimen-
to devessem estar também publica-

Pensando justamente nessa
perspectiva privatista, já que
há muito conhecimento
publicado, um universo de
publicação redundantemente
pública que todos podem ter
acesso, seria de se esperar
também que os resultados e
usos daquele conhecimento
devessem estar também
publicamente acessíveis
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mente acessíveis. É assim que funciona basicamente a proposta dos creative

commons (direitos autorais abertos). O autor voluntariamente abre mão de parte
de seus direitos autorais com a condição de que aquele que utilize sua obra faça
o mesmo; assim cria-se uma cadeia de pessoas que estão dispostas a manter seu
conhecimento aberto ao maior número possível de pessoas que pensam de for-
ma igual. Se seguimos por este caminho, é preciso também que instituições de
pesquisa que mantêm um processo de pesquisa e desenvolvimento muito pauta-
do em instrumentos de propriedade intelectual exclusivistas revejam ou reflitam
sobre novas perspectivas - até mesmo de sustentabilidade econômica dessas ins-
tituições, que hoje são altamente dependentes de licenciamento de patentes,
como a própria Embrapa, cuja grande parte de recursos advém justamente dos
pagamentos de direitos sobre propriedade intelectual.

Queria comentar também o que a Terezinha falou sobre projetos de pes-
quisa dentro do quadro do programa Brasil–Itália. Ela disse que o material cole-
tado não é usado para melhoramento, só para conservação. Isso me deixa com
dúvidas porque no próprio projeto de pesquisa existe uma menção de perspecti-
va de desenvolvimentos econômicos a partir do material. Ademais, qual é a pers-
pectiva de uso desse material uma vez que o Brasil ratifique o tratado de recursos
fitogenéticos da FAO?

Em resposta à pergunta do Marcello, sobre as variedades cultivadas e
conhecimentos tradicionais. É impossível chegar a uma unicidade, uma exclusi-
vidade genética de uma variedade pelo fato de existir um pool genético global
que permeia todas as variedades existentes. No entanto, a unicidade ou plenitu-
de genética daquele material como fruto do manejo não pode ser vista como
uma condição para atestarmos se aquele material traz consigo uma carga de co-
nhecimento tradicional ou não, porque isso seria impossível.  O material não
precisa ser 100% geneticamente de origem indígena, basta que haja traços gené-
ticos que demonstrem que aquele determinado manejo levou àquela determina-
da característica para constatar que há um conhecimento tradicional.

Fernanda Kaingang (Inbrapi)
Álvaro Tukano é uma das nossas lideranças tradicionais que acompanha

o tema desde a Eco-92, e sua atuação, entre outras, permitiu que eu esteja aqui
hoje falando da CDB e da proteção dos conhecimentos tradicionais. São nossas
lideranças tradicionais que temos que ouvir e respeitar. Anunciamos ontem a
criação de um núcleo jurídico, núcleo de advogados indígenas que pretendemos
qualificar e ampliar para que possamos depois assessorar os povos indígenas. Ao
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contrário dos EUA e de outros países, não tínhamos até então uma organiza-
ção de advogados indígenas como é o caso do Indian Law Research Center. As
universidades dos EUA têm uma cadeira de direito indígena, nossas universi-
dades são deficientes nisso, e daí tantos desmandos são justificados, pois a
desinformação é um problema
mais grave que o preconceito. O
que falta realmente é informa-
ção; pedimos auxílio aos nossos
parentes internacionais no sen-
tido de fornecer esses contatos.
Se falta confiança na relação en-
tre Estado e povos indígenas,
pelo menos entre os Povos Indí-
genas a relação ainda é pautada
na confiança, então a articula-
ção dos nossos profissionais é
fundamental nesse sentido.

Não adianta você ter bí-
blias inteiras de legislação indi-
genista que não são cumpridas.
Esperamos que nossas palavras
possam ressoar; que possam re-
fletir no coração das pessoas que
trabalham com isso e que elas possam efetivamente ser colocadas em prática. O
nosso conhecimento é científico embora exista uma hipocrisia na legislação di-
zendo que não. Científico é o processo pelo qual você transforma aquele conhe-
cimento em uma pílula ou produto comercializável. Criam-se falácias jurídicas
para justificar a expropriação daquele conhecimento e é aquela falácia que é
patenteada, isso sim é considerado cientifico. Talvez seja a hora de rever nossos
conceitos sobre o que é ciência. Não sou eu que digo isso, a cientista Vandana
Shiva coloca com muita clareza o elevado percentual de produtos e processos
que são hoje comercializados que têm na sua origem o conhecimento tradicio-
nal. É por isso que há tanto assédio nas aldeias por pesquisadores com relação ao
saber dos nossos pajés: porque nosso conhecimento é científico e tem valor.

Sobre a declaração de um pajé dizendo que 80% dos seus conhecimentos
poderiam ser socializáveis, ou seja, poderiam ser compartilhados: não temos maio-
res problemas com a socialização de informação, temos problemas com o que foi

Para o governo brasileiro, seria
bom dar uma voltinha nas aldeias
(acredito que a Funai não se
oporá ao ingresso do próprio
governo nas terras indígenas)
para que vejam do que se está
falando e, principalmente para
que revejam as besteiras que
estão defendendo em nome de
seus Ministérios. Estamos abertos,
como sempre, ao diálogo, mas
não somos abertos à exploração
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feito sem o nosso consentimento durante muito tempo. Às vezes as pessoas
dizem que estamos demonizando a pesquisa, quando estamos tentando exorcizá-
la pelo que fizeram com ela. Como colocou o Schiavinni, quando disseram aos
Krahô que o projeto não era para pesquisa de fármacos, que era para alimenta-
ção, a posição foi outra. A pesquisa foi mal orientada, talvez por falta de infor-
mação, falta de ética ou de respeito àquela diversidade cultural. Isso tem cau-
sado uma reação de rejeição por parte dos povos indígenas com relação à
pesquisa em geral.

Vimos tentando trabalhar isso, pois temos interesse no trabalho da
Embrapa, e como a Terezinha disse bem, o serviço público prestado aos povos
indígenas pode ser bem sucedido quando bem intencionado e respeitados os
princípios e costumes de cada povo. Lamentavelmente isso é uma exceção do
trabalho do governo brasileiro, como é também a verba destinada para isso -
tanto que o Fome Zero é um fracasso. Por quê? Porque em vez de se preocupar
em resgatar as comidas tradicionais que temos, com padrão nutricional elevado,
está se doando cesta básica. A questão da fome é muito maior que cesta básica,
é resgatar a tradição alimentar daquele povo. E isso passa pela demarcação do
território, passa pelo conhecimento tradicional daquele povo.

Schiavini dizia que para os povos indígenas não há conhecimentos tra-
dicionais, há territórios. Durante a Eco-92 os povos indígenas já defendiam que
não dissociamos os conhecimentos tradicionais das nossas culturas e dos territó-
rios. Há muito tempo os povos indígenas expressam essas preocupações, e as
pessoas ou não entendem ou fazem questão de não entender. Por que a questão
da soberania é colocada? A CDB trouxe soberania para os Estados sobre os re-
cursos genéticos, mas e os valiosíssimos e cobiçadíssimos recursos genéticos exis-
tentes em territórios indígenas – quem é soberano sobre eles? Será que a sobera-
nia dos povos indígenas sobre eles vai ferir a soberania nacional? Ou será que em
nome do desenvolvimento da pesquisa vai se violar os direitos indígenas exclusi-
vos sobre a utilização dos recursos genéticos, recursos naturais existentes nos
seus territórios, que é o que está acontecendo hoje dentro do CGEN.

O Lísio colocava que talvez se deva fazer uma discussão sobre quem ga-
nha e quem perde com essa discussão da autonomia dos povos indígenas. Essa é
uma discussão posta pela Convenção OIT 169, por isso minha proposta de par-
ticiparmos das discussões, para contemplar na legislação o interesse dos povos
em participar ativamente das políticas voltadas para eles, porque são eles que
podem dizer como devem ser feitas, sob pena de fracassarem mais uma vez. Até
quando vamos discutir legislações que não são efetivas?
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Queria terminar dizendo que seria interessante que pudéssemos ter a
oportunidade de conhecer as estruturas da Embrapa e de outras instituições que
acabam trabalhando com a gente ou falando da gente, muitas vezes sem conhe-
cer. Convidamos também a equipe do governo brasileiro que elabora projetos de
lei e políticas públicas para povos Iindígenas e delibera sobre a vida das gerações
que virão, sem conhecer a realidade de que tratam. Para o governo brasileiro,
seria bom dar uma voltinha nas aldeias (acredito que a Funai não se oporá ao
ingresso do próprio governo nas terras indígenas) para que vejam do que se está
falando e, principalmente para que revejam as besteiras que estão defendendo
em nome de seus ministérios. Estamos abertos, como sempre, ao diálogo, mas
não somos abertos à exploração.
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Artigo I

Patrimônio imaterial e direitos intelectuais coletivos

Juliana Santilli
Promotora de Justiça, do Ministério Público do Distrito Federal, mestre em Direito pela

Universidade de Brasília, sócia-fundadora do Instituto Socioambiental (ISA) e sócia do

Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB)

1. A evolução do conceito jurídico-constitucional
de patrimônio cultural

A Constituição Federal representou um grande avanço na proteção do
patrimônio cultural brasileiro, consagrando uma nova e moderna concepção de
patrimônio cultural, mais abrangente e democrática. Avançou em relação ao
conceito restritivo de “patrimônio histórico e artístico nacional”, definido no
Decreto-Lei nº 25/37 (a “Lei do Tombamento”).

Verifica-se no texto constitucional uma clara ampliação da noção de
patrimônio cultural,1 a valorização da pluralidade cultural e um espírito de de-
mocratização das políticas culturais, inseridos em um contexto de busca da
concretização da cidadania e de direitos culturais. O multiculturalismo permeia
todos os dispositivos constitucionais dedicados à proteção da cultura. Está pre-
sente na obrigação do Estado de proteger as manifestações culturais dos diferen-
tes grupos sociais e étnicos, incluindo indígenas e afro-brasileiros, que formam a
sociedade brasileira, e de fixar datas representativas para todos esses grupos.
Vislumbra-se a orientação pluralista e multicultural do texto constitucional no
conceito de patrimônio cultural, que consagra a idéia de que este abrange bens
culturais referenciadores dos diferentes grupos formadores da sociedade brasilei-
ra, e no tombamento constitucional dos documentos e sítios detentores de remi-

1 Sobre a proteção jurídico-constitucional à cultura, além das obras já citadas, sugerimos a consulta de:
CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos culturais como direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurí-
dica, 2000; CASTRO, Sônia Rabello de. O Estado na preservação de bens culturais. Rio de Janeiro: Reno-
var, 1991; PIRES, Maria Coeli Simões. Da proteção ao patrimônio cultural. Belo Horizonte: Del Rey, 1994;
RAMOS RODRIGUES, José Eduardo. A evolução da proteção do patrimônio cultural – Crimes contra o
ordenamento urbano e o patrimônio cultural. In: PURVIN DE FIGUEIREDO, Guilherme José (org.).
Temas de direito ambiental e urbanístico. São Paulo: Editora Max Limonad, Instituto Brasileiro de Advocacia
Pública, 1998, p. 199-225;  BATISTA DOS SANTOS, Márcia Walquíria. Proteção do patrimônio cultu-
ral no direito italiano. Revista dos Tribunais, ano 83, v. 706, agosto de 1994.
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niscências históricas dos antigos quilombos. É a valorização da rica sociodi-
versidade brasileira, e o reconhecimento do papel das expressões culturais de
diferentes grupos sociais na formação da identidade cultural brasileira.

Os novos conceitos constitucionais são fruto de um longo processo his-
tórico de institucionalização de políticas de preservação cultural, que procura-
ram abandonar a perspectiva elitista, monumentalista e sacralizadora de
patrimônio cultural, e valorizar a cultura “viva”, enraizada no fazer popular e no
cotidiano das sociedades.2 Inspiraram-se no movimento modernista, cujo marco
referencial foi a Semana de Arte Moderna de 1922, e  englobam não só os bens
culturais materiais como os imateriais.

O artigo 215 da Constituição é claro quando estabelece que constituem
patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, incluin-
do as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver e as criações científi-
cas, artísticas e tecnológicas, dos diferentes grupos sociais brasileiros. A Consti-
tuição prevê o tombamento, instrumento jurídico voltado para a proteção de
edificações, obras de arte e outros bens de natureza material, e a criação de no-
vos instrumentos jurídicos, mais apropriados à preservação de bens imateriais. O
governo federal editou o Decreto nº. 3.551/2000, que institui o Registro de Bens
Culturais de Natureza Imaterial, dividindo o registro nos livros dos saberes, das
celebrações, das formas de expressão e dos lugares.

Não é possível compreender os bens culturais sem considerar os valores
neles investidos e o que representam – a sua dimensão imaterial – e, da mesma
forma, não se pode entender a dinâmica do patrimônio imaterial sem o conheci-
mento da cultura material que lhe dá suporte.3 Procurou-se, desta forma, abran-
ger as manifestações culturais de caráter processual e dinâmico, geralmente trans-
mitidas oralmente.

Os bens imateriais abrangem as mais diferentes formas de saber, fazer e
criar, como músicas, contos, lendas, danças, receitas culinárias, técnicas artesanais
e de manejo ambiental. Incluem ainda os conhecimentos, inovações e práticas
culturais de povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, que vão
desde formas e técnicas de manejo de recursos naturais, até métodos de caça e

2 LONDRES, Cecília. Da modernização à participação: a política federal de preservação dos anos 70 e 80.
Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nº 24, p.153 e ss, 1996.
3 Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fundação Nacional de
Arte. O registro do patrimônio imaterial. Propostas, experiências e regulamentos internacionais sobre a pro-
teção do patrimônio cultural imaterial. Dossiê final das atividades da Comissão e do Grupo de Trabalho
Patrimônio Imaterial. Brasília, julho de 2003, p. 125.
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pesca e conhecimentos sobre sistemas ecológicos e espécies com propriedades
farmacêuticas, alimentícias e agrícolas – os conhecimentos tradicionais associa-
dos à biodiversidade.

2. Os conhecimentos tradicionais associados à biodiversi-
dade e a Convenção sobre Diversidade Biológica

Neste trabalho, pretendemos nos restringir à análise dos conhecimentos
tradicionais associados à biodiversidade, que são as práticas, inovações e conheci-
mentos desenvolvidos pelos povos indígenas, quilombolas e populações tradicio-
nais, relevantes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica.

A criação de um regime jurídico de proteção aos conhecimentos tradi-
cionais associados à biodiversidade visa evitar a sua apropriação e utilização
indevidas por terceiros, principalmente através de patentes e outros direitos de
propriedade intelectual. Visa ainda dar maior segurança jurídica às relações en-
tre os interessados em acessar recursos genéticos e conhecimentos tradicionais
associados (bioprospectores e pesquisadores acadêmicos) e os detentores de tais
recursos e conhecimentos, estabelecendo os parâmetros jurídicos a serem obser-
vados nessas relações.

 Nos últimos anos, os recursos da biodiversidade e os conhecimentos
tradicionais associados tornaram-se alvo de intensos debates, e das mais diver-
sas denúncias de biopirataria. Embora não haja uma definição propriamente ju-
rídica de biopirataria, é relativamente bem aceito o conceito de que a biopirataria
é a atividade que envolve o acesso aos recursos genéticos de um determinado
país ou aos conhecimentos tradicionais associados a tais recursos genéticos (ou
a ambos) em desacordo com os princípios estabelecidos na Convenção sobre
Diversidade Biológica, a saber: - a soberania dos Estados sobre os seus recursos
genéticos, e - o consentimento prévio e informado dos países de origem dos re-
cursos genéticos para as atividades de acesso, bem como a repartição justa e
eqüitativa dos benefícios derivados de sua utilização.

Quando o acesso envolve conhecimentos, inovações e práticas de povos
indígenas e populações tradicionais, a Convenção sobre Diversidade Biológica
estabelece a necessidade de que a sua aplicação se dê mediante a aprovação e a
participação de seus detentores e a repartição, com estes, dos benefícios, ou seja,
o objetivo fundamental da Convenção sobre Diversidade Biológica é equilibrar
as relações entre os países detentores da biodiversidade (países em desenvolvi-
mento) e os detentores da biotecnologia (países desenvolvidos).
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 A fiel observância aos princípios da CDB implica tanto a consulta aos
países de origem dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associa-
dos – como expressão de sua soberania, em face de outros países – quanto a
consulta, intermediada pelo Estado nacional, aos povos e populações tradicio-
nais detentores de tais recursos tangíveis e intangíveis, ou seja, devem ser re-
conhecidos aos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais direi-
tos intelectuais coletivos sobre os seus conhecimentos tradicionais associados
à biodiversidade, sujeitando-se o acesso a eles ao consentimento prévio funda-
mentado e à repartição justa e eqüitativa dos benefícios oriundos de sua utili-
zação com os seus detentores.

3. Direitos intelectuais coletivos

As tentativas de adaptação do sistema patentário – defendidas, interna-
cionalmente, pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (Ompi), e,
nacionalmente, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) –
desconsideram as próprias características e contextos culturais em que são pro-
duzidos os conhecimentos tradicionais.

Os conhecimentos tradicionais são produzidos e gerados de forma cole-
tiva, com base em ampla troca e circulação de idéias e informações, e transmiti-
dos oralmente, de uma geração a outra. O sistema de patentes protege as inova-
ções individuais (ou, ainda que as inovações sejam coletivas, os seus autores/
inventores podem ser individualmente identificados), promovendo uma frag-
mentação dos conhecimentos e a dissociação dos contextos em que são produzi-
dos e compartilhados coletivamente.

Além disso, só são patenteáveis as invenções que tenham aplicação
industrial, e muitos conhecimentos tradicionais não têm aplicação industri-
al direta, ainda que possam ser utilizados para desenvolver produtos ou pro-
cessos que a tenham. As patentes têm ainda um prazo de vigência determi-
nado, conferindo um monopólio temporário sobre a utilização de seu objeto.
Em geral, não é possível precisar o momento em que determinado conheci-
mento tradicional foi produzido ou gerado (como precisar, por exemplo, o
momento em que os povos indígenas passaram a utilizar o ayahuasca com
fins medicinais?).

Embora a proteção aos direitos de propriedade intelectual sobre os culti-
vares (variedades agrícolas cultivadas) seja mais “branda” do que as patentes,
dificilmente as sementes e variedades desenvolvidas por agricultores tradicio-
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nais serão eficazmente protegidas pela Lei de Proteção de Cultivares.4 A referida
lei exige que as variedades agrícolas – para serem objeto de proteção, mediante a
concessão de certificado de proteção de cultivar – apresentem, ao mesmo tem-
po, as características de novidade, distinguibilidade, homogeneidade e estabili-
dade genética. Dificilmente as variedades tradicionais atendem a tais requisitos,
por se caracterizarem justamente por sua ampla variabilidade e heterogeneidade
genéticas. Ademais, a proteção de cultivares assegura a seus titulares um direito
de propriedade sobre as variedades vegetais, de natureza individual e não coleti-
va, e por um prazo determinado.

Impossível definir um marco temporal de vigência para quaisquer direitos
intelectuais sobre conhecimentos tradicionais, cuja origem exata no tempo dificil-
mente poderá ser precisada, que serão transmitidos, de forma também indefinida
no tempo, para outras gerações. O monopólio conferido pelos direitos de proprie-
dade intelectual contraria também a essência do processo de geração de conheci-
mentos tradicionais, com base no livre intercâmbio de sementes, e outros materi-
ais biológicos e informações entre comunidades locais e tradicionais.

É impossível conferir proteção jurídica eficaz aos conhecimentos tradicio-
nais – tomando-se por base um sistema baseado na lógica de que quem obtém a
patente em primeiro lugar passar a deter o monopólio sobre a sua utilização, impe-
dindo que outros utilizem conhecimentos que são coletivos e compartilhados.

O conceito de propriedade – o direito do proprietário de usar, gozar e
dispor da coisa, e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua
ou detenha – é excessivamente estreito e limitado para abranger a complexidade
dos processos que geram a inovação, a criatividade e a inventividade nos con-

4 A Lei nº  9.456, de 25 de abril de 1997, conhecida como “Lei de Proteção de Cultivares”, define cultivar
como a variedade de qualquer gênero vegetal claramente distinta de outras cultivares conhecidas e que
resulta do melhoramento genético realizado pelo melhorista. O melhorista é a pessoa responsável pelo
processo de melhoramento genético das cultivares e pela descrição das características que irão diferenciar
uma nova cultivar das demais cultivares já conhecidas da mesma espécie de planta. A “Lei de Proteção de
Cultivares” foi proposta pelo governo brasileiro a fim de possibilitar que o país aderisse à Convenção Inter-
nacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (Upov) (em inglês, International Union for the Protection
of New Varieties of Plants), ainda na versão 78 (posteriormente foi editada a versão Upov 91). A lei rejeita
a dupla proteção de cultivares (por patentes e proteção à cultivar) e garante o chamado “privilégio do
agricultor”, que é o direito do agricultor de guardar sementes da colheita para o próximo plantio. Garante
ainda o direito daqueles que usam ou vendem como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu
plantio, exceto para fins reprodutivos, ou utilizam a cultivar como fonte de variação no melhoramento
genético ou na pesquisa científica. Garante ainda o direito de pequenos produtores rurais de multiplicar
sementes, para doação ou troca, para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas gover-
namentais ou autorizados pelo governo.
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textos culturais em que vivem povos indígenas, quilombolas e populações tradi-
cionais. No direito ocidental, a propriedade – tanto sobre bens materiais quanto
imateriais – é um direito essencialmente individual, e de conteúdo fortemente
econômico e patrimonial, e, ainda quando se trata de propriedade coletiva ou
condominial, cada co-titular do direito é plenamente identificável.

Os processos inventivos e criativos de tais populações são, por essência,
coletivos, e a utilização das informações, idéias e recursos gerados com base em
tais processos é amplamente compartilhada. Portanto, a concepção de um direito
de propriedade – pertencente a um indivíduo ou a alguns indivíduos determinados
– é estranha e contrária aos próprios valores e concepções que regem a vida cole-
tiva em tais sociedades. Por tal razão, é que se defende a adoção do conceito de
“direitos intelectuais coletivos” (ou comunitários), para excluir a propriedade, em
virtude do seu caráter exclusivista, monopolístico e individualista.5

4. A construção de um regime jurídico sui generis de
proteção aos conhecimentos tradicionais associados
à biodiversidade: elementos fundamentais

4.1. Reconhecimento e fortalecimento das normas internas e do
direito costumeiro, não-oficial, dos povos indígenas, quilombolas
e populações tradicionais: o pluralismo jurídico

A criação de um regime jurídico verdadeiramente sui generis e apropria-
do para a proteção dos conhecimentos tradicionais associados deve se basear
nas concepções do pluralismo jurídico, e no reconhecimento da diversidade jurí-
dica existente nas sociedades tradicionais, expressão da sua diversidade cultural.
É necessário socorrer-se dos conhecimentos produzidos por outras áreas e sabe-
res científicos para construir, juridicamente, um regime de proteção que atenda
às peculiaridades e especificidades dos conhecimentos tradicionais.

Para compreender os elementos essenciais de tal regime, é preciso se
libertar de concepções positivistas e formalistas do direito, de que a lei con-

5 Nesse sentido, vale mencionar a proposta legislativa desenvolvida pela rede de organizações Third World
Network, intitulada “Community Intellectual Rights Act”, segundo a qual as comunidades locais seriam
“custodians” (ou “stewards”) – guardiãs – de suas inovações, estando assegurado o livre intercâmbio entre
as comunidades, e vedada a concessão de quaisquer direitos de monopólio exclusivo sobre tais inovações.
In: NIJAR, Gurdial Singh. In defence of local community knowledge and biodiversity: a conceptual framework

and the essential elements of a rights regime. Penang, Malásia: Third World Network, Paper 1, 1996.
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tém todo o direito e com ele se confunde. O monismo jurídico – que orienta
a formação da maior parte dos profissionais do direito – se prende à idéia do
direito estatal único, e de que o Estado é a única fonte de direito. O monismo
jurídico desconsidera a existência, no mesmo espaço territorial, de uma
sobreposição de ordens jurídicas, concorrente com o direito estatal, e a di-
versidade de sistemas jurídicos desenvolvidos pelos povos tradicionais.6 A
essa pluralidade de ordenamentos jurídicos se dá o nome de “pluralismo jurí-
dico”, que reconhece que a nossa sociedade é plural e possui ordenamentos
jurídicos paralelos.

Ao pretender criar um regime sui generis de proteção aos conhecimen-
tos tradicionais associados à biodiversidade, o direito elaborado pelo Estado bra-
sileiro deve avançar no reconhecimento da juridicidade do direito costumeiro,
não-oficial, dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais.

4.2. A titularidade coletiva de direitos intelectuais associados aos
conhecimentos tradicionais. A co-titularidade de direitos sobre
conhecimentos compartilhados por diversos povos e comunidades
e o livre intercâmbio e a troca de informações entre os povos
e as comunidades tradicionais

Um dos pilares fundamentais do regime jurídico sui generis deve ser o
reconhecimento da titularidade coletiva dos povos indígenas, quilombolas e
populações tradicionais sobre os direitos intelectuais associados aos seus conhe-
cimentos tradicionais, por se reportarem a uma identidade cultural coletiva e a

6 CAMPILONGO, Celso. Pluralismo jurídico e movimentos sociais. Palestra proferida na Semana Inaugu-
ral de 2000 da Fundação Escola Superior do MPDFT. Campilongo considera que, embora o pluralismo jurí-
dico trabalhe com uma hipótese muito interessante – a de que a fragmentação social provoca a fragmentação
do modo de produção do direito –, ele precisa ganhar consistência teórica. Ele aponta que o pluralismo
jurídico não oferece solução para a variabilidade das normas, para a normatividade especificamente jurídica
e para o controle democrático da produção das normas. Consultar, a esse respeito: RANDERIA, Shalini.
Pluralismo jurídico, soberania fraturada e direitos de cidadania diferenciais: instituições internacionais, mo-
vimentos sociais e Estado pós-colonial na Índia. In: SOUSA SANTOS, Boaventura de (org.). Reconhecer

para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 463-
512. (Série: Reinventar a emancipação social: para novos manifestos, v. 3). Randeria analisa a dinâmica e as
trajetórias do pluralismo jurídico e da transnacionalização do direito, contrapondo-se à preocupação predo-
minante nos estudos recentes acerca do pluralismo jurídico transnacional, que se concentra na lex mercatoria

e na produção autônoma e espontânea de direito por parte de uma pequena elite de árbitros comerciais
internacionais. Analisa o papel das instituições internacionais, organizações não-governamentais e movi-
mentos sociais, como atores em uma paisagem jurídica heterogênea.
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usos, costumes e tradições coletivamente desenvolvidos, reproduzidos e com-
partilhados. Desse pressuposto decorrem todos os demais.

É inconcebível a formulação de um regime jurídico sui generis que não
considere os povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais como sujei-
tos coletivos dos direitos intelectuais associados aos seus conhecimentos tradicio-
nais. Pretender atribuir a titularidade dos direitos sobre determinado conhecimen-
to, inovação ou prática a um único indivíduo, ou mesmo a um grupo de indivíduos,
é subverter a forma como estes são gerados, e solapar as suas próprias bases.7  Mais
do que isso: pode provocar competições e rivalidades altamente prejudiciais aos
processos inventivos coletivos que pretende salvaguardar.

Ainda que haja uma especialização, o exercício dos direitos intelectuais
relativos a tais conhecimentos deve se dar de forma coletiva, com base nas insti-
tuições sociais e jurídicas de tais povos, e de forma que propicie o fortalecimento
de suas instâncias coletivas de decisão. Os conflitos surgidos no interior de um
povo sobre a utilização de um determinado recurso devem ser dirimidos de acor-
do com os próprios usos, costumes, tradições, respeitadas as suas formas próprias
de pacificação social.

Entretanto, a natureza coletiva dos processos inventivos e criativos de
povos tradicionais vai além, transcende os limites de um só povo ou comunida-
de. Há inúmeras situações em que os conhecimentos relativos às características,
propriedades e usos de recursos biológicos são detidos e/ou produzidos por vários
povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, e por várias comunida-
des. Eles podem ser compartilhados por povos indígenas que vivem em países
diferentes, ou por povos indígenas e outras populações tradicionais (seringuei-
ros, castanheiros etc.) que habitam uma mesma região etnográfica, ou uma mes-
ma ecorregião, em geral coincidentes com a área de ocorrência daquele recurso
biológico. (Exemplo: o ayahuasca, cujas propriedades medicinais são conheci-
das por dezenas de povos indígenas amazônicos, que vivem não só no Brasil,
como também no Peru, e por outras populações tradicionais e locais. Os índios
Ashaninka, por exemplo, vivem tanto em território brasileiro quanto peruano, e
compartilham uma imensa gama de conhecimentos ecológicos).

O compartilhamento dos conhecimentos tradicionais por diversos po-
vos pode se dar de formas diversas: sobre uma mesma espécie, podem ser desen-

7 A Medida Provisória nº 2.186-16/2001 estabelece, em seu artigo 9o, parágrafo único, que: “Para efeito desta
Medida Provisória, qualquer conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético poderá ser de titularidade
da comunidade, ainda que apenas um indivíduo, membro dessa comunidade, detenha esse conhecimento”.
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volvidos conhecimentos tradicionais diversificados, que podem variar de um povo
ou comunidade para outro povo ou comunidade, ou mesmo dentro de um mes-
mo povo. Os conhecimentos tradicionais sobre uma mesma espécie podem vari-
ar quanto aos possíveis usos e propriedades, quanto aos modos de preparo, for-
mas de aplicação, dosagem etc.

A atribuição de direitos intelectuais coletivos a um único povo, ou mesmo
a uma ou mais comunidades, pode excluir outros co-detentores, gerando uma ló-
gica de concorrência e rivalidades que se pretende evitar. Tal lógica de concorrên-
cia e exclusão contraria a própria essência dos processos culturais como são gera-
dos os conhecimentos tradicionais, com base no livre intercâmbio e difusão de
informações e dos próprios recursos biológicos. Quando os conhecimentos tradi-
cionais forem compartilhados por mais de um povo indígena, quilombola ou po-
pulação tradicional, o exercício dos direitos por um ou mais detentores não deve
prejudicar ou restringir os direitos de outros povos e comunidades.

Assim é que se propõe o estabelecimento e o reconhecimento de direitos
intelectuais coletivos sobre os conhecimentos tradicionais, dando-se a máxima
extensão possível ao próprio conceito de “coletivo”, para que abarque não só os
conhecimentos compartilhados por um único povo, como também aqueles deti-
dos por mais de um povo ou comunidade. Dessa forma, se estará rompendo com
o paradigma individualista do nosso direito, que se limita a prever a titularidade
ou co-titularidade individual de direitos, e reconhecendo os povos tradicionais
como sujeitos coletivos de direitos, o que melhor traduz a sua realidade.

A previsão de direitos coletivos levanta, entretanto, a seguinte questão:
como se dará o exercício e a defesa de tais direitos? Quem pode exercê-los em
nome da coletividade? E de que forma? Quando pensamos, por exemplo, na
implementação do princípio do consentimento prévio fundamentado, ocorre-
nos de imediato: quem, e de que forma, pode autorizar o acesso aos conhecimen-
tos tradicionais – estamos falando do acesso por terceiros, já que entre os própri-
os povos e comunidades tradicionais o intercâmbio e a difusão devem ser livres.
As respostas a tais perguntas só podem ser buscadas nos sistemas jurídicos de-
senvolvidos pelos povos indígenas e tradicionais.

4.3. Reconhecimento dos sistemas de representação
e legitimidade dos povos indígenas e tradicionais

O reconhecimento dos sistemas de representação e legitimidade dos po-
vos indígenas e tradicionais é uma decorrência lógica do pluralismo jurídico, que
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reconhece o sistema jurídico, não-oficial, dos povos indígenas e tradicionais como
o mais apto e capaz de dar respostas a questões como legitimidade e representa-
tividade dessas populações em atos e contratos.

A legitimidade para representar um povo indígena, quilombola ou po-
pulação tradicional, em uma autorização de acesso só pode ser estabelecida va-
lendo-se das normas e critérios internos desses povos. A enorme sociodiversidade
brasileira impede a adoção de uma norma homogênea ou critério único de repre-
sentação – afinal, são centenas de povos indígenas, quilombolas e populações
tradicionais, com enormes diferenças étnicas e culturais entre si, vivendo em
distintos ecossistemas. Evidentemente, as normas de representação individual
ditadas pelo nosso direito civil são inapropriadas para contemplar a enorme di-
versidade de sistemas de representação dos povos tradicionais. Alguns povos
indígenas, por exemplo, se fazem representar por seus caciques e chefes, cujos
atributos para o exercício do poder variam, como idade, experiência, espírito
guerreiro, aptidão para o xamanismo, habilidades para caça, pesca e agricultura.
Outros povos indígenas, entretanto, conferem o poder político decisório aos con-
selhos de anciãos. O direito estatal brasileiro deve, portanto, se limitar a reco-
nhecer e conferir validade jurídica a essas formas de representação. A criação,
pelo direito brasileiro, de mecanismos de consulta que não atendam às formas
próprias de organização e representação dos povos tradicionais só produzirá di-
visões internas.8

Tem sido comum a constituição formal, por meio de registro em cartóri-
os, de associações civis, para representar povos indígenas, quilombolas e popula-
ções tradicionais em contratos e outras negociações. Em determinadas circuns-

8 Exemplo disso é o acordo estabelecido entre a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e o povo
indígena Krahô, do Tocantins, visando efetuar o levantamento etnofarmacológico de espécies da flora
utilizadas em rituais de cura e práticas de xamanismo. Segundo Ela Wiecko V. de Castilho (procuradora
federal dos direitos do cidadão), a pesquisa visa avaliar a eficácia simbólica do uso ritual das plantas, bem
como sua eficácia material, mediante a verificação de seus princípios ativos e toxicidade. Envolve, portan-
to, a coleta de plantas medicinais e o uso de conhecimentos tradicionais relativos às suas propriedades:
cerca de quatrocentas espécies já teriam sido coletadas, com base nas informações e receitas de sete xamãs,
o que teria resultado na identificação científica de 138 prováveis espécies com algum tipo de ação neuro-
lógica, sendo que apenas onze delas já foram alvo de estudos farmacológicos e fitoquímicos. Segundo
relata Ela Wiecko V. de Castilho, a pesquisa motivou conflitos e divergências internas entre os índios
Krahô, tendo boa parte do povo Krahô se revoltado contra o projeto da Unifesp, e exigido a sua interrup-
ção, porque os seus pesquisadores só consultaram uma parte das aldeias Krahô. (CASTILHO, Ela Wiecko
V. Parâmetros para o regime jurídico sui generis de proteção ao conhecimento tradicional associado a
recursos biológicos e genéticos. In: MEZZAROBA, Orides (org.). Humanismo latino e Estado no Brasil.
Florianópolis: Fundação Boiteux,: Fondazione Cassamarca, 2003, p. 453-472)
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tâncias e contextos, a criação de tais associações pode ser útil e conveniente,
pois facilita o acesso a fontes de financiamento, a gestão de seus projetos, o
controle sobre operações bancárias, etc.

Não se pode esquecer, entretanto, que a associação é uma pessoa jurídica
criada pelo nosso direito, e sujeita às regras de funcionamento estabelecidas pelo
nosso direito. Uma associação constituída por alguns membros de um povo indí-
gena ou quilombola, por exemplo, poderá – ou não – ser representativa desses
povos. Nada impede, por exemplo, que dois ou mais membros de uma determina-
da comunidade indígena criem uma associação, e a registrem como “Associação
de Defesa do Povo Guarani”, sem que ela represente efetivamente o povo Guarani,
ou que seus estatutos traduzam as formas de representação do povo Guarani. Por-
tanto, ainda que se possa admitir que a representação dos povos tradicionais se
faça por meio de associações, ela não pode ser obrigatória ou a única forma de
representação. Deve-se admitir, juridicamente, que a representação coletiva se dê
pelos usos, costumes e tradições dos povos tradicionais, e de suas próprias institui-
ções e formas de organização, e não exigir a criação de ficções jurídicas – associa-
ções, fundações, etc. – nos moldes do direito civil brasileiro.9 É fundamental, por-
tanto, que o direito brasileiro avance no reconhecimento da personalidade jurídica
dos povos indígenas,10 quilombolas e populações tradicionais, distinta da de seus
membros, e independentemente da constituição formal de associações.

As formas de organização e representação coletiva dos próprios povos tra-
dicionais devem ser consideradas e respeitadas por aqueles interessados em acessar

9 A lei peruana exige que tanto a autorização de acesso e utilização, quanto o contrato de licença do uso
dos conhecimentos coletivos, sejam celebrados com a “organização representativa dos povos indígenas
dos conhecimentos coletivos”.
10 O projeto de lei que institui o novo Estatuto das Sociedades Indígenas – em tramitação no Congresso
Nacional – dispõe expressamente que “as comunidades indígenas têm personalidade jurídica de direito
público interno, e sua existência legal independe de registro ou qualquer ato do Poder Público”. Wagner
Gonçalves entende que o novo estatuto deve considerar as comunidades indígenas como “pessoas jurídi-
cas de direitos indígenas”, “o que lhes garantiria, na prática, o reconhecimento de sua organização social”
(GONÇALVES, Wagner. Natureza jurídica das comunidades indígenas. Direito público e direito privado.
Novo Estatuto do Índio. Implicações. In: SANTILLI, Juliana (org.). Os direitos indígenas e a Constituição.
Brasília: Núcleo de Direitos Indígenas, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1993, p. 241-250.) O
Código Civil, nos artigos 40 e seguintes, estabelece que as pessoas jurídicas são de direito público, interno
ou externo, e de direito privado. Entendemos, entretanto, que em face do artigos 231 e 232 da Constitui-
ção, é possível sustentar que as comunidades e povos indígenas têm personalidade jurídica própria, e não
só as organizações indígenas. Ver a esse respeito: SANTILLI, Juliana. Avaliação jurídica sobre direitos indíge-

nas. Subsídios aos projetos demonstrativos para populações indígenas, no âmbito do Programa Integrado
de Proteção às Terras e Populações Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL). Consultoria realizada para a
GTZ (agência de cooperação técnica alemã), em 1998.
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recursos genéticos em seus territórios ou seus conhecimentos tradicionais, bem
como na repartição dos benefícios gerados pela sua utilização comercial.

4.4. Distinção entre direitos intelectuais coletivos
de conteúdo moral e patrimonial

Quando pensamos no conteúdo normativo dos direitos intelectuais co-
letivos, assegurados a povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais
sobre os seus conhecimentos tradicionais, deve estar presente a sua dupla natu-
reza: moral e patrimonial. Os direitos morais devem implicar a possibilidade ju-
rídica – que deve ser expressamente assegurada – de se negar o acesso a tais
recursos, quando os povos tradicionais entenderem que há riscos ou ameaças à
sua integridade intelectual, cultural e de valores espirituais.

Trata-se de um direito de objeção cultural, que implica também o direito
de manterem tais conhecimentos sob sigilo e confidencialidade. O direito de
negar o acesso deve ser assegurado legalmente e garantido pelo Estado por meio
de ações preventivas e repressivas, e mediante demanda dos povos e comunida-
des interessados. Tal direito implica a possibilidade de impedir terceiros de acessar
ou utilizar, sob qualquer forma ou para qualquer finalidade, os recursos genéti-
cos situados em territórios ocupados por povos indígenas, quilombolas e popula-
ções tradicionais,11 bem como os conhecimentos tradicionais associados a tais
recursos.12 Pode-se dizer que o direito de negar/vetar o acesso integra o rol dos

11 Os atos de demarcação e de emissão de títulos, por parte do Estado brasileiro, têm natureza declaratória,
e o exercício dos direitos desses povos (indígenas e quilombolas) sobre o material genético existente em
seus territórios tradicionais independe de tais atos oficiais. Distinta, entretanto, é a situação das popula-
ções tradicionais. As formas que o ordenamento jurídico prevê para delimitação do território dessas popu-
lações são, até o momento, a criação de reservas extrativistas e de desenvolvimento sustentável, que são
geridas por conselhos deliberativos de que participam as populações tradicionais residentes.
12 A Medida Provisória nº 2.186-16/2001, em capítulo dedicado à “proteção ao conhecimento tradicional
associado” (artigo 8º e seguintes), garante à comunidade indígena e à comunidade local que criam, desen-
volvem, detêm ou conservam conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, os direitos de:
I – ter indicada a origem do acesso ao conhecimento tradicional em todas as publicações, utilizações,
explorações e divulgações; II – impedir terceiros não autorizados de: a) utilizar, realizar testes, pesquisa ou
exploração, relacionados ao conhecimento tradicional associado; b) divulgar, transmitir ou retransmitir
dados ou informações que integram ou constituem conhecimento tradicional associado; III – perceber
benefícios pela exploração econômica por terceiros, direta ou indiretamente, de conhecimento tradicio-
nal associados, cujos direitos são de sua titularidade. Para efeito da medida provisória, qualquer conheci-
mento tradicional associado ao patrimônio genético poderá ser de titularidade da comunidade, ainda que
apenas um indivíduo, membro dessa comunidade, detenha esse conhecimento.
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direitos morais que devem ser assegurados às comunidades e povos detentores
de conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. Entre os direitos
morais,13 devem ser assegurados também os direitos à indicação e ao reconheci-
mento público dos detentores do conhecimento tradicional, em quaisquer pu-
blicações ou outras formas de divulgação e utilização, comercial ou não, e o de
garantir a integridade intelectual e cultural dos conhecimentos tradicionais,
impedindo-se a prática de quaisquer atos que possam atentar contra eles.

Os direitos morais dos detentores de conhecimentos tradicionais devem
ser inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis, não podendo estar sujeitos a
prazos ou lapsos temporais. Os direitos intelectuais coletivos assegurados aos
detentores de conhecimentos tradicionais têm ainda conteúdo patrimonial, po-
dendo-se falar em direitos patrimoniais. Os detentores podem autorizar a utili-
zação de seus conhecimentos tradicionais, exercendo, assim, os seus direitos
patrimoniais relativos a eles. O exercício de direitos morais e patrimoniais por
um ou mais povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, não pode,
entretanto, impedir o exercício dos direitos de outros povos e comunidades co-
detentores dos mesmos conhecimentos, devendo ser vedada a autorização de
utilização exclusiva ou a concessão de monopólios de exploração, ou ainda a
autorização por prazo indeterminado.

4.5. O papel do Estado brasileiro: garantidor do respeito à autonomia
de vontade dos povos tradicionais e do cumprimento dos requisitos
essenciais de validade de atos jurídicos

A intervenção do Estado brasileiro – seja por meio do órgão gestor dos
recursos genéticos,14 seja por meio das agências encarregadas de formulação de

13 A distinção entre direitos morais e patrimoniais se inspira na Lei de Direitos Autorais (9.610/98).
14 O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, cuja
secretaria executiva é vinculada ao Departamento do Patrimônio Genético, da Secretaria de Biodiversi-
dade e Florestas – é responsável pela coordenação das políticas de gestão do patrimônio genético e pelas
deliberações sobre autorizações de acesso e contratos de utilização do patrimônio genético e repartição de
benefícios, entre outras atribuições definidas no Decreto nº 3.945/2001, alterado pelo Decreto nº 4.946/
2003. Tal conselho é, entretanto, composto apenas por representantes de órgãos e entidades da adminis-
tração pública federal. Em agosto de 2002, entretanto, o governo Fernando Henrique Cardoso encami-
nhou ao Congresso um projeto de lei que altera a composição do referido conselho, prevendo a participa-
ção de “representantes de setores da sociedade civil afetos ao tema, na proporção de até 20% da totalidade
de seus membros”. Desde o início da gestão da ministra Marina Silva, em janeiro de 2003, entretanto,
representantes da sociedade civil (Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais e Fórum
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políticas públicas dirigidas a povos tradicionais15 – deve estar voltada para a
garantia do respeito às formas de organização e representação dos povos tradi-
cionais e para a garantia do respeito aos direitos intelectuais coletivos assegu-
rados a esses povos, sejam eles de conteúdo moral ou patrimonial. É importan-
te salientar que o papel do Estado deve ser sempre de assistir, assessorar, os
detentores de conhecimentos tradicionais, e nunca substituir a vontade e o
consentimento informado deles pela sua própria vontade ou por seus próprios
interesses. O Estado deve ainda garantir a observância de requisitos essenciais
de validade dos instrumentos jurídicos que concretizam a vontade desses po-
vos, e assegurar que a manifestação de vontade dos detentores de conheci-
mentos tradicionais seja livre de vícios (simulação, fraude ou erro), e plena-
mente consciente e informada.

O consentimento prévio fundamentado pode ser definido como o pro-
cedimento pelo qual os povos e comunidades detentores dos recursos tangíveis e
intangíveis da biodiversidade autorizam, voluntária e conscientemente, e medi-
ante o fornecimento de todas as informações necessárias, o acesso e a utilização,
por terceiros, de tais recursos. Deve ser considerado um processo ou procedi-
mento, constituído de várias fases e etapas, e não um ato contratual isolado.
Deve ser um processo permanente de troca de informações, e obtido antes do
acesso ou de qualquer utilização – seja do recurso genético, seja do conhecimen-
to tradicional associado. Para Laurel Firestone, o consentimento prévio funda-
mentado é a “exigência de que as comunidades locais e indígenas sejam consul-
tadas para dar o seu consentimento voluntário antes que uma pessoa, instituição
ou empresa tenha acesso a conhecimentos tradicionais ou recursos genéticos
dentro de seu território. É vital para essa definição, no entanto, que as comuni-
dades sejam informadas dos riscos e benefícios de um projeto, para então dar de
fato a sua autorização voluntária.”.16

Brasileiro das ONGs), de organizações indígenas, quilombolas e populações tradicionais, de instituições de
pesquisa acadêmica e científica (Academia Brasileira de Ciências e Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência) e de empresários (Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável - CEBDS)
e Federação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas (Febrafarma), passaram a ser convidados a participar
das reuniões do conselho e de suas câmaras temáticas, ainda que em caráter informal.
15 A Fundação Nacional do Índio (Funai), vinculada ao Ministério da Justiça, é a agência indigenista
oficial, e a Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, o órgão com atribuições
afetas às comunidades de quilombolas. No âmbito do Ibama, foi criado, em 1992, o Centro Nacional de
Populações Tradicionais e Desenvolvimento Sustentável.
16 FIRESTONE, Laurel. Consentimento prévio informado: princípios orientadores e modelos concre-
tos. In: LIMA, André & BENSUSAN, Nurit (orgs.). Quem cala consente? Subsídios para a proteção aos
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Laurel Firestone aponta ainda que os maiores desafios para a definição
de critérios e parâmetros para o consentimento prévio fundamentado são as gran-
des diferenças entre as comunidades, os diversos tipos de conhecimentos tradi-
cionais e os vários tipos de uso de tal conhecimento. Entretanto, alguns princí-
pios comuns podem ser delineados, entre eles, o de que o consentimento prévio
fundamentado aplica-se apenas ao objetivo e atividade específicos para os quais
foi concedido; permissão adicional deve ser obtida antes da utilização de recur-
sos genéticos de maneira diferente daquela estipulada no acordo inicial. O inte-
ressado no acesso deve divulgar ainda a natureza e o objetivo da atividade e os
seus riscos efetivos e potenciais.

O consentimento prévio fundamentado deve ser firmado por escrito, e
redigido em linguagem acessível e compreensível para os povos indígenas,
quilombolas e populações tradicionais, devendo especificar, sob pena de nulida-
de (além dos requisitos já mencionados acima): as finalidades e usos pretendidos
das atividades de pesquisa e/ou bioprospecção a serem desenvolvidas; a institui-
ção que financia tais atividades; data de início e duração; metodologia de pes-
quisa, os procedimentos específicos exigidos pela atividade, área geográfica e
métodos de coleta da pesquisa proposta, bem como informações sobre o tipo de
material e informações coletados; previsão expressa de que compete à Justiça
brasileira dirimir conflitos oriundos da autorização de acesso.

Quaisquer alterações e modificações ocorridas no curso das atividades
de pesquisa e/ou bioprospecção deverão ser informadas aos povos indígenas,
quilombolas e populações tradicionais, e estarão novamente sujeitas ao seu con-
sentimento fundamentado. É importante mencionar também que o interessado
no acesso deve arcar com as despesas necessárias à contratação de consultores
técnicos, jurídicos e/ou científicos independentes, quando solicitado pelos po-
vos indígenas, quilombolas e populações tradicionais.

O papel do Estado deve ser de aferir o cumprimento dos requisitos míni-
mos de validade do instrumento jurídico que concretiza o consentimento prévio

conhecimentos tradicionais. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2003, p. 23-52. (Documentos do ISA,
8) Firestone menciona ainda, entre os requisitos mínimos do consentimento prévio fundamentado: - im-
plicações e conseqüências previsíveis das atividades de pesquisa; - pessoa jurídica e filiação do interessado;
bem como os seus patrocinadores; - indicação de acordos para repartição de benefícios, bem como bene-
fícios que poderiam advir da obtenção de acesso ao recurso; - procedimentos e atividades alternativas
possíveis; - descobertas feitas durante a condução da atividade que possam afetar a predisposição do povo
de continuar a colaborar; - apresentação do impacto ambiental em potencial da atividade de bioprospecção;
- informações precisas sobre o uso pretendido e o interesse comercial.
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17 A primeira autorização de acesso a conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético foi
concedida pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético em 29/07/2004, a um projeto de pesquisa
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), com o apoio do Instituto
Socioambiental (ISA), para verificar a sustentabilidade da produção comercial da cestaria do povo indíge-
na Baniwa. Envolve o estudo do manejo dos corantes e fixadores naturais utilizados pelos índios na elabo-
ração das peças. O projeto, intitulado “Ecologia e extrativismo de plantas utilizadas como fixadoras de
corantes no artesanato Baniwa, Alto Rio Negro”, é respaldado por um termo de compromisso firmado
entre INPA, ISA e OIBI (Organização Indígena da Bacia do Içana), dos Baniwa. Para maiores informa-
ções, consultar: www.socioambiental.org. e o Boletim Eletrônico do Conselho de Gestão do Patrimônio
Genético, Edição nº 01, junho/julho de 2004. (www.mma.gov.br). Em 26/08/2004, o Conselho de Gestão
do Patrimônio Genético concedeu à Embrapa autorização de acesso ao patrimônio genético e ao conheci-
mento tradicional associado, para desenvolver pesquisa científica no âmbito do projeto intitulado
“Etnobiologia, conservação de recursos genéticos e bem-estar alimentar da comunidade indígena Krahô”,
na terra indígena Kraholândia, no Estado do Tocantins.

fundamentado, tanto para o acesso a recursos genéticos quanto para o acesso ao
conhecimento tradicional associado. Dessa forma, estará fortalecendo e equili-
brando, minimamente, as relações entre as partes na autorização de acesso,
relativizando as pressões econômicas sobre os povos tradicionais. Preferencial-
mente, o órgão estatal deve realizar consulta in loco aos detentores de conheci-
mentos tradicionais, deslocando os seus técnicos até os territórios ocupados por
eles, para que tenham melhores condições de aferir a representatividade e legiti-
midade de todo o processo do consentimento prévio fundamentado, bem como
o respeito às formas tradicionais de organização social e representação política.

O Estado deve assegurar as condições mínimas para que o consentimen-
to expresso pelos detentores de conhecimentos tradicionais seja livre, conscien-
te e informado, garantindo autêntica manifestação de vontade. Uma vez autori-
zado o acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais detidos por
povos indígenas,17 quilombolas e populações tradicionais, as atividades de cole-
ta e pesquisa podem resultar na identificação de potencial ou perspectiva de uso
comercial, e no desenvolvimento de produtos ou processos, passíveis, ou não, de
proteção intelectual. Em tal hipótese, o interessado deverá firmar previamente,
com o respectivo povo indígena, quilombola ou população tradicional, contrato
de utilização do material genético e de repartição de benefícios. Deverão ser
partes em tal contrato de repartição de benefícios a comunidade detentora do
recurso genético ou do conhecimento tradicional e a parte interessada em sua
utilização, cabendo ao Estado garantir o equilíbrio entre as partes e a observân-
cia de suas condições mínimas de validade.

O artigo 25 da Medida Provisória nº 2.186-16/2001 prevê que os benefí-
cios decorrentes da exploração econômica de produto ou processo desenvolvido
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com base em amostra do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional
associado poderão constituir-se, entre outros, de divisão de lucros, pagamento
de royalties, acesso e transferência de tecnologias, licenciamento, livre de ônus,
de produtos e processos, e capacitação de recursos humanos. Outros mecanis-
mos incluem o pagamento de taxas de coleta e bioprospecção, para amostras de
material biológico/genético, e o pagamento de taxas por cada etapa da pesquisa.
Parece-nos, entretanto, que os mecanismos mais eficientes e eqüitativos de re-
partição de benefícios são aqueles que implicam a participação e o envolvimento
das comunidades nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, a sua capacitação
e treinamento para uma participação efetiva e qualificada, e não apenas formal,
o acesso a tecnologias, até mesmo a biotecnologias protegidas por patentes e
outros direitos de propriedade intelectual, e a participação nos lucros auferidos
com a comercialização de produtos e processos desenvolvidos com a utilização
de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais de que são detentores. Paga-
mentos pontuais e momentâneos, como taxas de coleta e bioprospecção, que
não promovem um processo mais amplo e permanente de troca de informações e
de repartição de benefícios, têm alcance  limitado.

Os contratos que envolvem a repartição de benefícios devem observar as
formas tradicionais de organização social e representação política dos povos tra-
dicionais, tanto na negociação com terceiros quanto no que diz respeito à repar-
tição interna (no âmbito da própria comunidade) dos benefícios. Caso contrá-
rio, estarão promovendo conflitos internos e desagregação cultural. Quando for
possível identificar a comunidade ou povo detentor do conhecimento tradicio-
nal, o contrato de repartição de benefícios deve ser celebrado diretamente com
ela. Entretanto, grande parte dos conhecimentos tradicionais são compartilha-
dos por diversas comunidades/povos, e a atribuição exclusiva de benefícios a um
ou mais co-detentores, em detrimento de outros co-detentores, promoveria con-
corrências lesivas, e talvez restrinja a própria troca e circulação de informações
entre as comunidades, o que comprometeria a continuidade dos processos de
geração e produção de conhecimentos.

Um dos mecanismos de repartição de benefícios em discussão – tanto no
âmbito interno quanto no externo – é a criação de fundos de repartição de bene-
fícios, que financiariam tanto projetos de conservação da diversidade biológica
nos territórios ocupados por povos tradicionais como projetos de sustentabilidade
econômica, social e cultural desses povos e comunidades, com a previsão do
acesso prioritário aos recursos para projetos apresentados por povos e comuni-
dades co-detentores de conhecimentos tradicionais.
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Quando é possível identificar as comunidades detentoras dos conheci-
mentos tradicionais, a melhor solução para a repartição de benefícios é a negoci-
ação direta com elas. Entretanto, quando a titularidade dos conhecimentos é
difusa, e não se pode precisar quem são os seus detentores originários, a melhor
solução é a criação de fundos de repartição de benefícios, aos quais seriam desti-
nados os recursos econômicos oriundos de mecanismos de repartição de benefí-
cios (taxas de bioprospecção, royalties, participação em lucros, etc.), geridos por
conselhos compostos por representantes de órgãos públicos, da sociedade civil e
de organizações representativas de povos indígenas, quilombolas e populações
tradicionais. Tais fundos devem se destinar especificamente a projetos de povos
e comunidades tradicionais, e não podem ser confundidos com o fundo ao qual
se destinam os benefícios decorrentes do acesso a recursos genéticos e de sua
exploração econômica, de natureza mais geral.

83-160.pmd 17/2/2006, 12:22100



101

Capítulo I – Mesa I

Artigo II

Conhecimento Tradicional/Nativo, Medicina
Tradicional e Direitos Humanos: Analisando dois
contextos – Brasil e Moçambique

Marta A. Uetela
Prometra – Coordenadora do Programa de Direitos Humanos de Saúde

Introdução

O conhecimento tradicional é um sistema herdado da acumulação e
transmissão de saberes de gerações a gerações ao longo do tempo, através da
oralidade ou mesmo da participação direta nas experiências do quotidiano.

Desde os primórdios da existência do homem, os obstáculos da vida, a
luta pela sobrevivência, a tentativa de conhecer o mundo em sua volta e a si
próprio, a necessidade cada vez maior de melhorar as condições de vida etc.
ditaram, contribuíram e acompanharam a evolução do homem em todos os sen-
tidos. É no valor dessa relação dialética entre o homem e a natureza que se
assentam os saberes. Porém, os diferentes campos do saber foram, com o tempo,
se distanciando uns dos outros, mediante condições naturais e sociais a que dife-
rentes povos foram expostos.

 Assistimos hoje a um indescritível desenvolvimento nos mais variados
campos da vida humana, social e econômica, sendo o saber científico, no seu
sentido mais restrito, o maior responsável desses avanços. O conhecimento ci-
entífico tem sido a base das grandes transformações da humanidade. As suas
características centradas na obediência a um método que comporte os aspectos
de “constância” e “regularidade” dos fenômenos é que ditou a sua especificidade
e privilégio em relação aos outros ramos do saber durante o século XVII.1  Este
fato criou não só o afastamento gradual do homem da natureza, como o
distanciamento entre o homem comum e a ciência moderna. Brasil e Moçambique
são indubitavelmente, ainda que em diferentes escalas, participantes e
beneficiários desses ganhos da ciência moderna, sem os quais seriam sociedades
totalmente remotas.

1 “Sobre o conceito de ciência”, por José Gomes Ferreira, www.ipv.pt/millenium/arq6_1.htm (visitado em
23/09/05, 13h30)
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Não obstante a acomodação nesta realidade deveras evoluída, um vasto
número de comunidades destes países, na sua maioria rurais, continua ligado ao
convívio mútuo e pacífico com a natureza. Essas comunidades são dotadas de
um conhecimento empírico e intrínseco ao seu modo de viver. É na natureza que
elas encontram a satisfação das suas necessidades, lutam contra os obstáculos,
encontram o sentido de vida2 e conseqüentemente desenvolvem os seus saberes.
Nesse sentido, o ambiente natural representa um patrimônio social e cultural
dessas comunidades, e alarga o domínio destas sobre aquele, em constante
interação. Aí se desenvolve todo um sistema de conhecimento e idiossincrasias
internas, o chamado conhecimento tradicional.

Dentro desse vasto conhecimento, as práticas de tratamento e cura nas
suas mais diversas formas possuem uma importância peculiar. É a questão da
medicina tradicional.

Conhecimento tradicional

Ao abordar o conceito de conhecimento tradicional, a Organização
Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) refere que “conhecimento tradicio-

nal relaciona-se com todas as criações, inovações e expressões culturais que são ge-

ralmente transmitidos de geração em geração, geralmente vinculados a uma comu-

nidade determinada ou a um território delimitado (identificação cultural) e são

geralmente, concebidos de forma não sistemática (resposta empírica a fatores

ambientais)”.3

Esse conhecimento foi sempre relegado ao esquecimento, mesmo por-
que não tinha qualquer espaço para se impor, se considerarmos que a eleição de
um saber moderno deveria responder a características e procedimentos específi-
cos já referidos anteriormente. Desse modo, não só foi discriminado como se
criou uma situação de estigma para detentores e usuários desse tipo de conheci-
mento, não havendo por isso qualquer reconhecimento afirmado a seu respeito.
Mesmo assim, é da natureza a quem multinacionais e outros detentores do co-
nhecimento tecnológico (países geopolíticos do Norte) recorrem para dela reti-
rar seus benefícios, num contínuo empobrecimento daqueles que detêm imensa
diversidade biológica (países geopolíticos do Sul).

2 Cf. OMS.2003.Observatório da Saúde. Volume 4, nº 1. Brazzaville: Escritório Regional Africano da OMS
3 Ministério da Saúde- Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos : Banco de Dados “Co-
nhecimento Tradicional sobre Plantas Medicinais”.
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Os crescentes índices de lucro advindos da diversidade biológica aumen-
tam cada vez mais a ambição do homem em explorar de forma desmedida a
natureza. De acordo com as informações do Jardim Botânico de Londres, “a in-

dústria farmacêutica movimenta, em todo o mundo, com produtos derivados de recur-

sos genéticos, cerca de US$ 75 bilhões, a indústria de sementes US$ 30 bi e em outros

campos mais de US$ 60 bilhões”.4

Hoje, paralelamente aos avanços da ciência e tecnologia, são enormes os
problemas que enfermam o planeta, não só derivados da expropriação desordenada
como pela falta de conservação de recursos naturais. Nisto constata-se que, se por
um lado os benefícios da ciência não satisfazem a todos os universos territoriais,
por outro, também representam uma incerteza quanto aos seus efeitos no futuro.

No contexto das preocupações em salvar o mundo dos constantes proble-
mas que o enfermam, foram surgindo decisões que apontam para a conservação do
meio ambiente com particular atenção à diversidade biológica e sua utilização sus-
tentável. A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB),5 para além de trazer
autonomia soberana dos países sobre a biodiversidade de seus territórios, obriga, no
seu artigo 8j, os países signatários (inclui-se Brasil e Moçambique) a “respeitar, preser-

var e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações

indígenas com estilos de vida tradicionais relevantes à conservação e utilização sustentável

da diversidade biológica”, bem como “encorajar a repartição justa e eqüitativa dos benefí-

cios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas”.6

Por outro lado, é também preocupação global a promoção de direitos
humanos e do desenvolvimento sustentável, sendo a primeira condição para a
realização da segunda. E quando falamos de biodiversidade, vem à tona a ques-
tão os direitos das comunidades tradicionais.

A questão da medicina tradicional/popular

Tendo referido anteriormente sobre a relevância da natureza para a vida
das comunidades tradicionais, importa agora vincar que, acima de tudo, o ho-
mem tem na natureza um espaço e elemento que concorre para manter a sua
estabilidade biológica, mental e espiritual, ou seja, a sua saúde . No sistema tra-
dicional, “o conceito de doença é holístico e prescreve uma interdependência entre o

4 Citado por André Lima – Na apresentação da obra Quem cala consente? Subsídios para a proteção aos
conhecimentos tradicionais.
5 A Convenção foi criada em 1992 no Brasil – Rio de Janeiro.
6 www.mma.gov.br/port/sbf/chm/cdb/cdb.html (consultado em 29/09/05)
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corpo e a mente, isto é, a influência dos aspectos emocionais e sociais sobre os aspectos

físicos.”7 Nota-se aqui a valorização dos aspectos biomédicos e sociais na percep-
ção da medicina tradicional.

Nesta harmonia o fator “saúde”, seja biológica, mental ou espiritual, tor-
na-se um elemento central que orienta, através de um saber tradicional específi-
co, a medicina tradicional. Já na antiguidade acreditava-se na necessidade de
um equilíbrio entre os diversos componentes do organismo, e por sua vez, o equi-
líbrio deste com o meio ambiente.8

A Organização Mundial de Saúde (OMS), define Medicina Tradicional
como sendo:

 “a combinação total de conhecimentos e práticas, sejam ou não apli-

cáveis, usados no diagnóstico, prevenção ou eliminação de doenças

físicas, mentais ou sociais e que podem assentar exclusivamente em

experiências passadas e na observação transmitida de geração em ge-

ração, oralmente, ou por escrito”.9

Por que promover a medicina tradicional?

São inúmeras as razões que tornam a promoção de medicina tradicional um
imperativo. Em África, por exemplo, o fato de que cerca de 80% dos africanos de-
penderem da medicina tradicional para as suas necessidades de cuidados de saúde10

instiga a um repensar sobre a restauração, capacitação e promoção desse conheci-
mento. Dentre as várias razões para a sua promoção, apontam-se as seguintes:

• A medicina tradicional é mais sustentável que a convencional;
• Está largamente disponível em praticamente todas as nossas co-

munidades;
• É parte integrante da cultura médica das nossas sociedades (sen-

do com esta que se identificam e nesta que se encontram o apoio
psicossocial que necessitam para poder conduzir as suas vidas
com sucesso);

7 Hon’wana 2002
8 Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, por Sueli Dallari, www.dhnet.org.br/educar/redeedh/
bib/dallari3.htm
9 Política da Medicina Tradicional e Estratégia da sua Implementação in boletim da República  - Publica-
ção Oficial da República de Moçambique I Série – Número 15 – 14 de Abril 2004 Resolução nº 11/2004
10 Cf. Ministério da Saúde. 2004. Política Nacional de Medicina Tradicional. Cidade de Maputo: Instituto
Nacional de Medicina, Moçambique.
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• Os seus praticantes gozam de grande prestígio e aceitação social,
tendo uma clientela bem consolidada;

• O acesso aos cuidados de saúde de qualidade e eficazes é um
direito humano básico.11

Atendendo às características que aproximam as comunidades tradicio-
nais entre Brasil e Moçambique, não é menos verdade que estas razões se apli-
quem aos dois contextos.

No Brasil

No Brasil a questão da medicina tradicional/popular vem sendo tratada
como elemento intrínseco à preocupação de proteção da diversidade biológica,
seu acesso e utilização, bem como à proteção dos direitos das comunidades de-
tentoras de recursos naturais. É uma prática integrante ao conhecimento tradi-
cional associado à biodiversidade:

“O Brasil é o país de maior biodiversidade do planeta que, associada

a uma rica diversidade étnica e cultural que detém um valioso conhe-

cimento tradicional associado ao uso de plantas medicinais, tem do

necessário para desenvolvimento de pesquisas que resultem em

tecnologias e terapêuticas apropriadas”.12

Neste contexto, é dada maior atenção à utilização de plantas medici-
nais, mesmo quando se entende que estas são várias vezes interligadas a certos
rituais religiosos.

Torna-se importante mencionar desde já que a adoção do termo “medi-
cina popular”, no contexto brasileiro, prende-se ao fato de respeitar a diversida-
de de práticas não só nativas mas também que, embora de longa data, são heran-
ça de outros povos não brasileiros.

Em torno do tema do conhecimento tradicional três frentes protagonizam
a discussão:

• O Anteprojeto de Lei que visa substituir a Medida Provisória
2.186-16 de 23 de agosto de 2001 discute (em nível de governo) o
reconhecimento dos direitos ao Consentimento Prévio Informado
(CPI) para o acesso e Repartição de Benefícios (RB) decorrentes do
uso de conhecimento tradicional associado à biodiversidade.

11 Plano Estratégico da PROMETRA - Moçambique
12 Apresentação da proposta da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos – Junho 2005
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• O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) discu-
te, por sua vez, a regulamentação do acesso ao patrimônio ge-
nético e conhecimento tradicional associado à biodiversidade.

• O Ministério da Saúde lidera a discussão interministerial da Po-
lítica Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, com o ob-
jetivo de criar uma nova lei que estabeleça regras para a produ-
ção e comercialização de produtos não sintéticos derivados da
flora medicinal.
Pode-se notar que nos três casos o centro das atenções é o conhecimen-

to tradicional associado aos recursos genéticos in situ e por conseguinte à prote-
ção dos direitos das comunidades tradicionais. A Medida Provisória confere di-
reitos sobre esse conhecimento tradicional aos povos indígenas e às comunidades
locais (art 9o).

A proposta brasileira de Política Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos foi inspirada pelas políticas de saúde, meio ambiente, desenvolvi-
mento econômico e social. Esta transversalidade marca a importância que a bio-
diversidade representa na implementação de ações capazes de promover melhorias
na qualidade de vida da população brasileira.

Esta iniciativa pretende reconhecer chás e compostos feitos tradicional-
mente a partir de plantas como remédios legalizados dentro do Sistema Único de
Saúde – SUS, permitindo que as comunidades possam passar até mesmo a
comercializar seus produtos na rede formal de medicamentos. O Ministério da
Saúde, através do Departamento de Assistência Farmacêutica, sente a legitimi-
dade de, como instituição que tutela, zela e pensa estrategicamente a saúde públi-
ca brasileira, propor políticas para aumentar o acesso e a qualidade de tratamento.

A proposta, por enquanto em discussão governamental, deve ser poste-
riormente partilhada aos diversos setores e grupos interessados no assunto, para
recolher sensibilidades e opiniões a seu respeito. Porém, esta idéia não parece ser
partilhada pelo movimento indígena, que pretende tomar conhecimento e acom-
panhar todos os passos, desde o nível macro ao micro, visando essa medida.13

Exemplo disso é a polêmica em torno da criação de um banco de dados de co-
nhecimentos tradicionais sem consulta prévia aos povos indígenas e comunida-
des locais.

A crescente luta para proteger os direitos das comunidades tradicionais
levanta debates relativos a questões que deverão ser observadas para acautelar

13 Seminário Encruzilhadas das Modernidades – Brasília, DF , Outubro 2005
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as medidas e normas a serem criadas. Dentre essas questões está a dos direitos
difusos e coletivos.

Papel da sociedade civil na defesa
do conhecimento tradicional

Em nível de base local, são cada vez mais crescentes as iniciativas para
criar cooperativas de produção e manufatura de plantas medicinais em remédios
acessíveis para a população. Nestas iniciativas, organizações não-governamen-
tais e religiosas, ao lado do Sistema Único de Saúde, abrem espaço, incentivam e
capacitam as comunidades a fazer uso dos recursos disponíveis localmente para
aliviar os problemas de saúde das comunidades. Isto inclui a avaliação da quali-
dade do produto, empacotamento, rotulação e a fiscalização regular para avaliar
a sua validade.

Mas existem forças contrárias. Estas desaprovam a disponibilização aces-
sível de remédios para a população alegando a inexistência de comprovação
científica das suas qualidades terapêuticas. Para os praticantes e usuários dos
métodos de tratamento tradicional, a aprovação de um determinado recurso
baseia-se na experiência coletiva passada de gerações a gerações, sendo o sufici-
ente para acreditar na sua efetividade. Nesta linha de pensamento, as comuni-
dades indígenas, quilombolas e locais apelam fortemente ao reconhecimento
das suas práticas de saúde, de forma a fazer uso dos dois sistemas de saúde de
forma alternada e complementar. Estas ações refletem como as comunidades
estão se informando a respeito dos seus direitos fundamentais. Os povos indíge-
nas encabeçam, no Brasil, um forte movimento social que reivindica direitos
sobre seus conhecimentos tradicionais.

Em Moçambique

Em textos compilados sobre Medicina Tradicional, António Rita Ferreira
no seu estudo sobre etno-história e cultura tradicional do grupo Nguni refere:
“As crenças na magia, na adivinhação e na feitiçaria dificilmente podem ser compreen-

didas se se analisarem separadamente da religião tradicional”.

A religião tradicional em Moçambique é milenar. Tal é que, mesmo com
a “civilização” imposta pelos europeus ao introduzir a religião cristã (também
dominante em Moçambique), as pessoas continuam acreditando que a sua vida
é conduzida e controlada pelos antepassados. Daí que freqüentemente, em ocasi-
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ões diversas da vida, a evocação dos espíritos é necessária e indispensável. Este ato
é ainda marcante quando se fala de tratamento. Neste âmbito, o meio ambiente
cumpre papel crucial: as águas dos rios, mares ou lagos, animais e plantas são os
recursos utilizados para o tratamento. Todavia, são ainda notáveis, em Moçambique,
as marcas de estigmatização e banimento da própria cultura deixadas pela humi-
lhação histórico-cultural e mesmo pela política socialista pós-independência, prin-
cipalmente no que se refere à questão da medicina tradicional.

Mesmo perante o fato de que apenas 40% da população moçambicana
tem acesso aos serviços de saúde pública,14 estando os restantes 60% entregues à
sua sorte, são poucos os avanços no sentido da promoção da medicina tradicio-
nal. Por outro lado, são indubitáveis e inquestionáveis os avanços da medicina
moderna, porém ela beneficia apenas uma certa camada populacional com po-
der financeiro, na sua maioria nas zonas urbanas.

Uma pesquisa realizada pela Prometra – Organização de Promoção de Me-
dicina Tradicional – mostra como uma determinada população de cerca de 13.000
habitantes vive à base de normas e sistemas tradicionais, incluindo a medicina
tradicional.15 Trata-se de Calanga, um Posto Administrativo do distrito da Manhiça,
região do sul de Moçambique. Essa população dispõe apenas de dois postos de
saúde e uma maternidade. Para além das enormes distâncias16 que as comunidades
precisam percorrer para alcançar o posto de saúde, várias vezes esses serviços não
satisfazem as necessidades dos usuários pela falta de pessoal e de medicamentos.

Isto reforça a opinião de que a medicina tradicional é mais acessível do
que a convencional. Esta situação se assemelha à situação de várias outras co-
munidades ao longo do país. Porém, poucos ainda têm a preocupação pelo reco-
nhecimento e proteção da medicina tradicional. Apesar desta situação, o fraco
acesso à informação sobre seus direitos e a quase ausência de instituições locais
e mecanismos acessíveis de promoção e defesa dos direitos humanos mantêm a
passividade das comunidades e conseqüentemente a falta de sentido de luta.

Política de Medicina Tradicional e seus desafios

Para a satisfação daqueles interessados em ver a restauração da medici-
na tradicional foi criada em Moçambique a Política da Medicina Tradicional. A

14 Moçambique – Política de Medicina Tradicional 2004.
15 Moçambique – Prometra – Relatório de Levantamento de Estratégias Sócio-Culturalmente Adequadas
para Combater o HIV/SIDA em Calanga.
16 As populações perfazem cerca de 20 km para alcançar o primeiro serviço de saúde pública.
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sua criação está estritamente ligada à crescente preocupação de responder aos
desafios ameaçadores da pandemia do HIV/SIDA. Sem negar que o interesse
político pela restauração das práticas culturais seja gradualmente crescente, o
chamamento pelo governo de todos os atores sociais, incluindo as lideranças e
praticantes da medicina tradicional, para seu envolvimento no combate ao HIV/
SIDA impulsionou largamente a criação da política de medicina tradicional.

Não obstante, a sua regulamentação e operacionalização estão presen-
temente a trazer grandes desafios. Se por um lado o assunto da medicina tradici-
onal é “novo” no seio dos legisladores e outros acadêmicos, por outro os deten-
tores da medicina tradicional são na sua maioria indivíduos com níveis de
escolarização bastante elementar ou sem qualquer instrução acadêmica,17 o que
dificulta a realização de um trabalho célere e efetivo. Acima de tudo, existe uma
pertinência de integrar a medicina tradicional no Sistema Nacional de Saúde
respeitando os princípios de alteridade e complementaridade.18

O papel da sociedade civil na promoção
da medicina tradicional

Os esforços da sociedade civil são ainda frágeis e dispersos. Tal situação
se justifica pelo legado que semeou estigma entre as práticas culturais no país,
por um lado, e pela deturpação das boas práticas, dando azo ao aparecimento de
oportunistas charlatães e outras práticas ilícitas que em nome da medicina alter-
nativa e tradicional iludem a opinião pública.

A Prometra tem trabalhado na área de pesquisa para melhor compreen-
der a medicina tradicional e categorizar os seus praticantes. Esta ação insere-se
no Programa de Investigação e Documentação da Medicina Tradicional.

Persiste em Moçambique a ausência de grupos sociais que se identificam
com a causa da defesa dos direitos das comunidades tradicionais, apesar de estas
representarem uma maioria da população moçambicana. A criação da Ametramo
– Associação de Médicos Tradicionais de Moçambique, nos anos 90, representou
um passo caracterizado pela moderação e tolerância governamental em relação à
medicina tradicional. Esta associação foi uma estratégia governamental de
implementação de programas de colaboração com os praticantes de medicina tra-
dicional sem nenhum reconhecimento formal destes e das suas práticas médicas.

17 Departamento de Plantas Medicinais do Ministério da Saúde, Moçambique.
18 Política de Medicina Tradicional, Moçambique.
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A recente recondução do poder tradicional em nível de base, outrora
banido com a independência nacional, tem criado expectativas para as popula-
ções locais, dando-lhes a possibilidade de revitalizar o seu sistema de organiza-
ção social tradicional, segundo o qual os líderes tradicionais têm um estatuto
com inteira legitimidade dada pelo povo, por serem escolhidos por via dos ante-
passados ou por hereditariedade e parentesco.19

Análise comparativa

Vistos os dois contextos de estudo, não restam dúvidas de que a medici-
na tradicional como parte do conhecimento nativo é indispensável para realiza-
ção das vidas das comunidades. É presente a aspiração, nos dois contextos, de
ver reconhecido pelos governos o conhecimento tradicional como um sistema
viável e sustentável para a melhoria do acesso e qualidade de saúde das comuni-
dades locais. Reforçam para tanto a sua integração nos sistemas de saúde respec-
tivos, observando os princípios de alteridade e complementaridade.

Mesmo considerando que os grupos indígenas e quilombolas represen-
tam minorias no contexto brasileiro, sabe-se que a maioria daquela população
recorre à medicina tradicional para satisfazer as primeiras necessidades de saúde.
Aliado a este fato é importante mencionar a situação de subestima e discrimina-
ção a que estas comunidades estão sujeitas pelo fato de serem consideradas “co-
munidades inferiores” naquele contexto.

Em Moçambique, cerca de 60%, a maioria da população, recorre à medi-
cina tradicional, sendo com esta que se identifica por ser parte integrante da sua
cultura. Embora não exista espaço para se falar de uma discriminação racial
neste contexto, é visível a “vulnerabilização” destas comunidades provocada pelo
seu esquecimento na participação e no desenho de políticas públicas do país. A
fragilidade intensificada dos serviços de saúde nas zonas rurais bem como o
distanciamento desses serviços é prova dessa realidade.

Importa ainda referir que em Moçambique, mesmo os cerca de 40% que
acedem os serviços formais de saúde usam, em paralelo, o sistema da medicina
tradicional por ser parte da sua cultura, e sobretudo pelo fato  dos dois sistemas,
o convencional e o tradicional, responderem a problemas sociais diferentes. As-
sim, a medicina tradicional em Moçambique não se restringe ao uso de plantas

19 Moçambique – Prometra – Relatório de Levantamento de Estratégias Sócio-Culturalmente Adequadas
para Combater o HIV/SIDA em Calanga.
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medicinais, mas se refere a um complexo sistema de conhecimento daqueles
cujos poderes não são simplesmente voluntários.

Brasil e Moçambique têm um espaço amplo para uma cooperação nesta
área, podendo se apontar os seguintes aspectos:

• O fortalecimento de grupos da sociedade civil que defendam os
direitos de comunidades tradicionais, incluindo as próprias co-
munidades;

• O intercâmbio na regulamentação das leis respectivas sobre me-
dicina tradicional que está em curso, ainda que em estágios dife-
rentes;

• A produção, manufatura e empacotamento de remédios de base
tradicional para facilitar o acesso pelas comunidades;

• A identificação de solos típicos para o cultivo de determinadas
plantas medicinais, entre outros.

Conclusão

Sabendo que uma vida humana equilibrada é condicionada por uma diver-
sidade biológica saudável, esta por sua vez, conta com a vontade humana para a sua
preservação, isto é deve haver uma harmonia entre o homem e o meio ambiente.20

Esta abordagem ressuscita a necessidade de proteger as comunidades tra-
dicionais dos seus bens públicos bem como motivar e potenciar suas ações para
um desenvolvimento sustentável. Ao assumir este posicionamento, estar-se-á a
criar condições para que seus direitos, como membros da sociedade, sejam ple-
namente realizados, como reza o artigo 1o da Declaração sobre o Direito ao De-
senvolvimento de 1993.

Nesta linha de pensamento, tanto Moçambique quanto Brasil são países
que além de apresentarem características climáticas similares, possuem uma imen-
sa riqueza natural e cultural. Ao se subestimar o conhecimento tradicional das
comunidades não só se deteriora a diversidade biológica, como se perdem anos de
trabalho na pesquisa das suas qualidades terapêuticas. Por outro lado, o conheci-
mento nativo compreende práticas isentas de quaisquer danos ambientais.21

Tendo sido empiricamente provado ao longo dos anos que gerações so-
breviveram em um sistema tradicional que inclui a medicina tradicional, mais

20 Roberto Dromi em Conteúdo e Interpretação dos Direitos Constitucionais. 2004.
21 www.ipv.pt/millenium/arq6_1.htm
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22 Cf. Preâmbulo do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais Oscar Vilhena.

do que a preocupação de enquadrar esse sistema dentro do conhecimento mo-
derno, com papel de alteridade e complementaridade, a promoção da medicina
tradicional afigura-se como uma questão de direitos humanos, uma vez que com-
preende um conjunto de práticas e crenças inerentes a determinados grupos que
concorrem para a promoção do ideal do ser humano livre.22
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Margarita Flores (Ilsa)1

Conocimiento tradicional:
objeto o sujeto de investigación?

Nos invitan a discutir sobre algunos elementos en torno al status de
protección que deben tener los conocimientos tradicionales que se encuentran
en contextos distintos de los locales, tales como las publicaciones, los bancos de
datos; y si habría que exigir el consentimiento previo informado para el acceso a
esos datos? ¿Y cómo queda la repartición de beneficios en estos casos?

Lo primero que habría que recordar es que los pueblos tradicionales no
fueron llamados a otorgar su consentimiento para que el Convenio sobre
Diversidad Biológica, CDB determinara el alcance de las disposiciones que los
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“favorecen”, y que constituyen la materia de la pregunta formulada. Es en la
etapa de implementación del CDB, que encontramos instancias ad hoc
impulsadas por representantes de pueblos indígenas y comunidades tradicionales,
que se organizan en torno ahora sí, a una defensa propia de sus derechos, pero
advirtiendo que su intervención es tangencial, ya que el proceso es comandado
por los Estados, y sus puntos de vista pueden o no ser recogidos por aquellos.

Por ello antes de abordar la discusión “técnica” acerca del asunto de los
conocimientos publicados, el consentimiento informado previo y la repartición
de beneficios, es necesario partir de las posibilidades que ofrece el CDB. Desde el
Convenio 169 de la OIT, Organización Mundial del Trabajo se les reconoció a
los pueblos indígenas, a las comunidades negras, y al Pueblo Rom, para situarnos
dentro de las categorías que establecen las constituciones en América Latina, el
derecho de desarrollar sus propias formas de relacionamiento con la naturaleza,
y a conservar sus costumbres. Esta corriente la retoma el CDB cuando relaciona
ambos tipos de conocimiento: la ciencia occidental y los conocimientos,
innovaciones y prácticas tradicionales. En una aparente conciliación se trata de
equiparar o de reconocer el aporte realizado por la parte de la humanidad que ha
permanecido fuera del circuito de la racionalidad positivista.

El CDB nos señala que existe una vinculación entre la conservación de
la diversidad y los modos de vida tradicionales, asignándoles un valor que debe
ser reconocido, y que sirve de fundamento a la noción de repartición de beneficios.
Si bien se resalta la importancia que tienen esos conocimientos, el CDB los rela-
ciona únicamente con la existencia y preservación de la diversidad, dejando por
fuera, tal vez por no ser su ámbito específico, su protección y reconocimiento
como entidad propia.

Pero el aspecto que aún falta por profundizar todavía no se examina con
profundidad es el significado, el alcance de la cultura diferente, y cuáles concre-
tamente son sus aportes. Y no existe la vinculación respecto del análisis y
aplicación de los llamados derechos internos o consuetudinarios, es decir a los
sistemas de gobierno y regulación que esas comunidades y pueblos poseen
ancestralmente. Es decir si bien hay un planteamiento sobre los otros sujetos,
falta concretar el camino para que se elaboren normas adecuadas a su cultura,
que se reconozcan las que poseen esos pueblos y comunidades, y a través de las
cuales se han regulado, para que realmente emerjan las nuevas identidades que
están implícitas en el concepto de diversidad.

Y esto hace que resulte imprecisa la pregunta inicial, ya que se basa que
se puede dar el consentimiento para utilizar parte de su cultura, con mecanismos
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que están más cerca de la lógica occidental y dominante, que es precisamente de
la que han querido desprenderse.

Lo que se presenta entonces, es un doble entendimiento: por un lado
una normatividad y una institucionalidad internacional, subregional y nacional
que busca tipificar de manera universal el derecho de los pueblos sobre su
conocimiento, y de otra, unos pueblos a los cuales se les notifica tardíamente la
norma protectora sobre sus intereses. A esos pueblos y comunidades les
corresponde la tarea de asimilar este concepto, e incorporarlo dentro de sus
reivindicaciones y derechos. Pero el conocimiento es parte de una cultura ances-
tral, trasciende la definición de la norma interestatal: se extiende, o conecta con
nociones como territorio, recursos, y entonces el control útil para los pueblos y
comunidades, es aquel que cobije el todo, y no únicamente la parte, denominada
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales.2

Es por eso que para entender y resolver el asunto de los sistemas de toma
de decisión, mecanismos de consulta, participación y consentimiento fundamen-
tado previo de las Comunidades nos encontramos ante múltiples vías regulatorias.
Unas, construidas o en trámite, desde las exigencias  positivas, y otras, que son
las propias, las internas, que se traducen en  sus propias maneras de gobierno y
de control social. Estas últimas constituyen todavía terrenos ignorados, o por lo
menos inexplorados.

Otro asunto es el proceso de legitimación que está detrás del CDB, el
cual  acelera el ritmo de implementación respecto de las decisiones que han de
tomar los pueblos y comunidades, mientras retarda la implementación de las
formas de reconocimiento y de reivindicaciones en favor de los pueblos y comu-
nidades. Se trata en últimas de forzar a los pueblos a definir en un tiempo relati-
vamente corto su posición, y a nuestro parecer es una forma de imponer la visión
formal, positiva para avalar su apropiación, y garantizar a quien lo utilice, que
no habrá reclamaciones posteriores. Es decir se trata de imponer un proceso, sin
respeto por la autonomía y por la diversidad cultural, que dice proteger.

Base de la discusión convocada y distinción necesaria

La adopción de un instrumento legal o de varios, por parte de los Esta-
dos es un mandato directo para los habitantes del territorio nacional. En el caso
del Convenio sobre Diversidad Biológica, creó conceptos que afectan a los pueblos

2 Artículo 8j del CDB.
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indígenas y comunidades tradicionales, sin que estos fueran consultados, y de
allí se derivan los problemas. La noción de consentimiento informado es resul-
tante de esa imposición, y su tratamiento revela exactamente los problemas que
genera la acomodación de reglas jurídicas en asuntos para los cuales los pueblos
indígenas se rigen por otro tipo de derecho, el derecho consuetudinario.

El consentimiento informado previo es la extensión de la noción aplicable
a los estados,3 en ejercicio de sus derechos soberanos, de conceder acceso sobre
sus recursos naturales. Si revisamos el artículo 8j, advertimos que iza la conexión
de estos conocimientos se realiza con: (i) la promoción de la aplicación amplia
de los conocimientos, innovaciones y prácticas con la aprobación y la
participación de sus poseedores; (ii) reparto equitativo de los beneficios deriva-
dos de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas; (iii) en la
información que se ha de intercambiar y, cuando sea viable, repatriar (párr. 2 del
artículo 17), debe incluirse la relativa a los conocimientos y las tecnologías
tradicionales.

Distinciones

Dadas estas circunstancias el asunto del consentimiento informado previo
debiera por lo menos distinguir dos situaciones: una anterior a la firma del CDB
en 1992, y otra posterior a ese evento.

Antes de 1992, la utilización de los conocimientos era un hecho genera-
lizado y se decía que incluso los recursos eran patrimonio común. Así que los
conocimientos fueron objeto de publicaciones antropológicas, biológicas, geo-
gráficas, y se encuentran en bases de datos, todos estos materiales son de carácter
académico. Constituyen sin duda una fuente para que los interesados puedan
acceder a esos conocimientos de manera libre, y por lo tanto sin necesidad del
consentimiento informado previo.

Ante esta situación, existen reclamos históricos sobre la situación de
dominación, y de utilización indebida, en algunos casos, de la sabiduría y cultura
de pueblos considerados objeto de investigación para beneficio del conocimiento
sistematizado. Pero a nuestro entender podría hablarse de violación de normas
internas, éticas, porque no había ninguna norma positiva que pudiera hacerse
valer, y tendría que recurrise a reparaciones históricas, y establecer un sistema de
compensación por la utilización del patrimonio cultural de los pueblos.

3 Artículo 15. Numeral 5.
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Habría que presumir que los investigadores actuaron de buena fe, y que
ellos y los pueblos, y comunidades tradicionales no sabían el rumbo que iba a
tomar el trabajo académico. Todavía no se había develado descarnadamente el
desborde de los derechos de propiedad intelectual, que es la fuente del problema
al cual nos enfrentamos.

Pero el asunto no se salda ahí: quedan muchos interrogantes. Por ejemplo,
qué pasa cuando las investigaciones, publicaciones versaron sobre datos cuyo
acceso era, y es restringido de acuerdo al derecho propio? Sobre conocimiento
sagrado? En esos casos es necesario que los pueblos hagan una convalidación?
habría que establecer un Fondo de reparación? Elaborar un Protocolo de
subsanación? Establecer prohibiciones de uso posteriores?

Pero después de 1992, la cuestión si varió sustantivamente. Ya se tiene
una legislación: el CDB, la cual es vigente para aquellos países, y sus nacionales.
Entonces el tema de las bases de datos y publicaciones tiene que acogerse a esta
norma, a cualquier otra de derechos humanos sobre protección de los pueblos y
comunidades, y a sus regulaciones internas. Así que el conocimiento académico
debe sujetarse a lo prescrito para cualquier usuario de ese conocimiento. El
carácter de académico, y de investigación no lo exime de la norma general, pues
abundan los casos en que ha habido utilización indebida y patentamiento de
recursos aprovechando publicaciones realizadas por investigadores.

De acuerdo con los pueblos indígenas, y las comunidades tradicionales
reunidas en el Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidad (FIIB), que han
participado en las deliberaciones de las Conferencia de las partes del Convenio,4

el asunto del CIP es un derecho humano. Y como tal no puede acharse a los
Pueblos la responsabilidad por negarse a compartir sus conocimientos o sus re-
cursos, pues ellos resultaron envueltos en una extensión de los derechos de
propiedad intelectual. Es una nueva situación la que los coloca en un escenario
que desconocían, y al que no fueron invitados para decidir si les parecía bien o
no, su inclusión; se enfrentan a un nuevo reto, y por consiguiente la solución
debe tener unos términos mutuamente clarificados.

Ellos han sostenido que “el libre consentimiento fundamentado previo
en relación con nuestros conocimientos, innovaciones y prácticas es un derecho
humano vital para los Pueblos Indígenas. El libre consentimiento fundamenta-

4 En la VI Conferencia de las Partes (COP6) del CDB, en La Haya - Holanda, se adoptó la Guía Voluntaria
sobre Acceso y Distribución de Beneficios (Guías de Bonn). El CIP, forma una parte medular de esta
Directriz y frente a ello como pueblos indígenas categóricamente hicieron esta declaración.
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do previo está relacionado con nuestros derechos territoriales, sociales y culturales
y forma parte del derecho a la libre determinación. El derecho al libre
consentimiento fundamentado previo promueve la participación plena y efectiva
y el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas. La adopción de disposiciones
o directrices que pretendan limitarlo, restringirlo o someterlo a las legislaciones
nacionales, es contraria al derecho internacional existente y emergente sobre los
derechos de los Pueblos Indígenas.”

Los pueblos indígenas manifestaron que había que hacer una distinción
entre la autorización de acceso a recursos genéticos, que es una decisión de los
Estados, y la autorización para utilizar los conocimientos asociados. Esta
declaración se tomó ante la adopción de las Directrices de Bonn para implementar
lo relativo al acceso para los Estados. Denunciaron una vez más el abuso que se
presenta por la utilización indebida de sus conocimientos sin respetar el princi-
pio del libre consentimiento fundamentado previo. Allí se recordó que en ejercicio
de la objeción cultural ellos tienen el “.. derecho de negar el acceso a nuestros

territorios de conformidad con nuestros propios procedimientos y nuestro derecho

consuetudinario (Ibid)”.

El dominio público puede ser una defensa en lo referente a patentes,
puesto que impide la novedad, pero de otro lado, la publicación en bases de
datos, y en textos facilita su utilización por terceros que podrían realizar
adaptaciones protegidas como nuevos trabajos, la cual estaría protegida por los
derechos de autor, aplicables al caso de las investigaciones académicas.5

Consentimiento Informado Previo

Sobre estas consideraciones, podríamos entonces ennumerar algunos de
los elementos de lo que debiera ser, o las características que debiera tener, el CIP,
Consentimiento Informado Previo:

Los pueblos, y comunidades proclamaron que el CIP es un derecho hu-
mano vital para los Pueblos Indígenas, el cual está intrínsecamente relacionado
con sus derechos territoriales, sociales y culturales, por lo tanto es parte integral
del derecho a la libre determinación, y su finalidad última es el pleno respeto y
protección de todos lo derechos de los pueblos. Se considera que la adopción de

5 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas Cuarto período de sesiones. Nueva York, 16 a 27 de
mayo de 2005.Tema 4 del programa provisional* Prioridades y temas actuales. Informe del Seminario
internacional sobre metodologías relativas al consentimiento libre, previo e  informado y los pueblos indí-
genas, (Nueva York, 17 a 19 de enero de 2005).
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disposiciones o directrices que pretendan
limitarlo, restringirlo o someterlo a las
legislaciones nacionales, es contraria al
derecho internacional existente y emer-
gente sobre los derechos de los Pueblos
Indígenas. Se basa en la promoción de
su participación plena y efectiva en las
decisiones, respetando sus propias formas
regulatorias. De allí se puede deducir que
es un acto que debe ser voluntario, libre,
informado y previo.

Que sea voluntario implica el
derecho a prohibir, controlar y autorizar
cualquier aspecto relacionado con sus
territorios, y sus recursos. Incluye el derecho
a prohibir, controlar, y autorizar cualquier
actividad que si bien no ocurra en sus
tierras pueda afectar sus costumbres,
territorios, derechos humanos, o recursos.
Es un derecho colectivo ejercido a través
de sus gobernantes que deben observar sus
propias leyes y costumbres.

Debe ser otorgado sin coerción,
con conocimiento, sin amenazas, fraude,
o manipulaciones. Es decir con el sufici-
ente conocimiento sobre las implicaciones
que de allí se derivan, y teniendo la
posibilidad de revisar la decisión si surgen
nuevos hechos.

Previo significa otorgado antes de
que las actividades hayan sido ejecutadas,
o cuando se tenga conocimiento de ellas. E informado significa que sólo cuando la
información requerida para la toma de decisiones esté suministrada, se procederá
a otorgarlo. Para ello dicha información debiera estar disponible en un lenguaje
apropiado, a través de mecanismos y formas entendibles para la comunidad.

Lo adelantado hasta hora en el proceso de implementación del CDB,
respecto del conocimiento tradicional, como las Directrices de Bonn apuntan a

En últimas no es forzar
homologaciones sobre
diferentes formas sociales y
culturales, con base en
parámetros preconcebidos.
Esto tal vez nos brinde la
oportunidad de retarnos a
nosotros mismos como
sabedores, y demostrar
que aceptamos la
diversidad con todas las
consecuencias, y que
aunque nos cueste un
poco, no queremos
funcionalizar más a los
conocimientos, y que
queremos rescatar la
diversidad como una
posibilidad de
entendimiento, y no de
sojuzgamiento
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adaptarlo6 a los marcos formales de los DPI, antes que ahondar sobre las
implicaciones de sus normas internas. Si bien mencionan aspectos como el de
las autoridades competentes que otorguen el consentimiento fundamentado
previo, los plazos y fechas límites, la especificación de la utilización; los
procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo; y los me-
canismos de consulta de los interesados pertinentes, no se centran en el CIP
sino en el acceso al recurso genético en poder de los Estados, funcionalizándo lo
de esta manera.

Falta examinar la posibilidad de no conceder el CIP hasta tomar el tiempo
que los pueblos requieran para decidir sobre este asunto. Estas directrices le
conceden especial importancia a determinar el alcance del conocimiento tradi-
cional y el alcance de los derechos existentes, a la aplicabilidad de los regímenes
de derechos de propiedad intelectual existentes para proteger los conocimientos
tradicionales, y a las opciones existentes para establecer una protección sui generis

respecto a los derechos relacionados con los conocimientos tradicionales.
Por lo tanto las discusiones sobre el consentimiento informado previo

debieran concentrarse en profundizar sobre el reto que tiene el conocimiento
tradicional para la ciencia y la academia y no al revés: el conocimiento tradicio-
nal volverse un insumo para la anterior. El conocimiento académico no debe
convertirse en un medio para facilitar la piratería en contra del conocimiento
tradicional. Esta clase de investigaciones no está exenta de la norma general
pues si bien puede no tener interés económico visible, si pueden ser aprovechadas
para obtenerlo. Esta práctica es reiterativa, y los pueblos indígenas lo denuncian
en todos los documentos sobre la materia.

En cuanto al acceso a los recursos genéticos, los pueblos indígenas han
expresado que es muy relevante para el éxito del futuro Régimen Internacional de
Acceso,7 establecer con claridad el principio del CIP, en especial cuando se haga
mención a la utilización de los conocimientos tradicionales asociados. Y por las
razones anotadas, creemos que de él no se puede eximir al sector académico.

Intentando unir los conocimientos

Más bien que proceder a incorporar el conocimiento tradicional en las
publicaciones, debe abrirse un diálogo que brinde la oportunidad de armonizar las

6 Directrices de BONN de 2001.
7 En tratamiento dentro del marco del CDB y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
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diferentes clases de conocimiento. Reconocer la identidad del tradicional, realizar
investigaciones conjuntas sobre las normas jurídicas internas y las positivas.

Profundizar en un intercambio en iguales condiciones, y asegurar la
incorporación de los pueblos y comunidades en todos los niveles de discusión y
decisión sobre esta materia. No basta con la representación en espacios
internacionales sino que el asunto debe tramitarse desde lo local, desde las
instancias comunitarias donde se elaboran los conceptos y el derecho.

En últimas no es forzar homologaciones sobre diferentes formas sociales y
culturales, con base en parámetros preconcebidos. Esto tal vez nos brinde la
oportunidad de retarnos a nosotros mismos como sabedores, y demostrar que
aceptamos la diversidad con todas las consecuencias, y que aunque nos cueste un
poco, no queremos funcionalizar más a los conocimientos, y que queremos rescatar
la diversidad como una posibilidad de entendimiento, y no de sojuzgamiento.

Referências
www.biodiv.org/decisiones

www.ompi.org

www.un.org/ Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas

www.comunidadandina.org

Debra Harry (IPCB)

Protegendo o Conhecimento dos
Povos Indígenas na Pesquisa

 O Conhecimento Indígena é um tema quente hoje, no âmbito dos
dezessete diferentes foros relacionados à ONU, discutindo a proteção dos co-
nhecimentos indígenas de alguma forma. Algumas discussões importantes estão
acontecendo, particularmente na Organização Mundial de Propriedade Intelec-
tual (OMPI) e na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), que vão re-
sultar no estabelecimento de padrões internacionais relativos à proteção aos
conhecimentos indígenas. Certamente estas são discussões com quais nós estamos
muito preocupados e estamos monitorando cuidadosamente em nosso trabalho.

Eu quero falar sobre o posicionamento de povos indígenas em relação a
estas discussões. Como vocês provavelmente já percebem das discussões prévias,
como povos indígenas, nós sustentamos nossas posições, em direitos, em direitos
indígenas ou em direitos humanos. Quando nós falamos sobre conhecimento in-
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dígena isto traz em si, inerente e implicitamente, a questão de direitos dos povos
indígenas como o direito à autodeterminação. Nós preferimos o termo “conheci-
mento indígena (CI)” ao termo “conhecimento tradicional (CT)”. Conhecimento
tradicional existe certamente, mas quando falamos sobre conhecimento indígena,
implica esse elemento dos direitos de povos indígenas. Nós também achamos que
os Estados têm uma responsabilidade de exercer suas obrigações em relação aos
direitos humanos, e em nosso trabalho nós temos que lembrá-los continuamente
dessa obrigação nessas discussões.  Para os Estados, essa não é uma opção, é uma
obrigação e uma responsabilidade.

Como povos indígenas nossos di-
reitos são infalivelmente atrelados ao ter-
ritório.  A pesquisa deve ser considerada
proibida a menos que seja autorizada ex-
plicitamente. Freqüentemente nós enfren-
tamos a percepção por parte dos pesqui-
sadores que nós somos um livro aberto, e
isso não é o caso. Então vou falar um pou-
co sobre direitos humanos e o direito de
autodeterminação.

Como vocês sabem o Pacto Inter-
nacional sobre Direitos Civis e Políticos,
Artigo 1.1, diz: “Todos os povos têm o di-
reito à autodeterminação. Todos os po-
vos, em virtude daquele direito, determi-
nam o seu estado político livremente, e
livremente procuram o seu desenvolvi-
mento econômico social e cultural”. Não
há nenhuma cláusula exclusiva com res-
peito aos povos indígenas, e certamente
o reconhecimento deste direito é a nossa
luta contínua desde nosso primeiro con-
tato com a civilização ocidental. Também
há um número crescente de padrões in-
ternacionais, que reconhecem o direito
de soberania permanente dos povos in-
dígenas sobre os recursos naturais. A
relatora especial Mm. Erica Irene Daes

A pesquisa está sendo
conduzida para beneficiar
o detentor de direitos de
propriedade intelectual, e
não a sociedade. Não
está sendo desenvolvida
para ser livremente
distribuída a todo o
mundo. Está no contexto
da comercialização, e
nesse sentido, ninguém
realmente se beneficia,
além do proprietário da
patente e o detentor dos
direitos autorais. Então a
noção de que a pesquisa
tem sido conduzida para
beneficiar a humanidade,
é freqüentemente falsa
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em seu relatório emitido em 2004, no âmbito da Comissão de Direitos Huma-
nos da ONU, diz que o direito internacional e as normas de direitos humanos
demonstram que “há um princípio jurídico desenvolvido de que os povos indí-
genas têm o direito coletivo sobre as terras e territórios que usam e ocupam
tradicionalmente. Este direito inclui o direito de usar, possuir, administrar e
controlar os recursos naturais encontrados dentro dos nossos territórios”. Ela
diz adiante que o conceito de recursos naturais inclui os recursos genéticos.
Portanto, vocês podem ouvir freqüentemente os povos indígenas recorrendo
aos seus direitos de soberania permanente sobre recursos naturais durante as
discussões.

A pesquisa historicamente foi problemática para os povos indígenas por
uma variedade de razões. Tipicamente, o paradigma foi um processo de cima
para baixo, e de fora para dentro. Os povos indígenas são contatados tardiamen-
te no processo, depois que as questões científicas já foram desenvolvidas, e o
dinheiro já foi emprestado; eles são somente solicitados a serem sujeitos da pes-
quisa. Nós também achamos que a linha entre pesquisa acadêmica e pesquisa
privada é muito tênue, porque é muito fácil que a pesquisa financiada publica-
mente acabe em mãos privadas. De fato, nos Estados Unidos existe um mandato
para as instituições acadêmicas buscarem proteção de propriedade intelectual
para pesquisa que possa ser lucrativa.

Os povos indígenas são freqüentemente solicitados a sustentar todo o
risco, e ainda assim os benefícios são mínimos, senão nenhum. Nós também
descobrimos que a pesquisa possibilita um processo de enclausuramento de co-
nhecimentos indígenas, através de direitos autorais ou patentes. Assim, o que
você tem é uma apropriação que consequentemente resulta em alienação per-
manente dos conhecimentos das comunidades, através da aplicação de direitos
de propriedade intelectual (DPIs). Vamos dizer que a informação é registrada ou
patenteada: no momento que o período de proteção expira, a informação entra
no domínio público e está disponível para acesso livre e aberto. Então isto é um
instrumento de alienação que tem implicações muito sérias para nós, como de-
tentores ou proprietários legítimos daquele conhecimento. Nós vemos ainda que
todas as discussões sobre acesso e arranjos de repartição de benefícios são muito
perigosas, porque facilitam este processo de apropriação, alienação e comercia-
lização de recursos e conhecimentos.

Eu queria falar sobre esta noção de domínio público. É um aspecto da
legislação ocidental sobre propriedade. Basicamente, nós rejeitamos a noção de
que qualquer conhecimento indígena que tenha sido levado sem o nosso con-

83-160.pmd 17/2/2006, 12:22125



126

documentos  ISA 9

sentimento explícito esteja agora no domínio público. Pode e deve haver tenta-
tivas de repatriação de algo levado de nós, de maneira injusta. De fato, existe um
caso muito interessante nos Andes, onde aconteceu uma repatriação de diferen-
tes variedades de batata às comunidades andinas.

Nos Estados Unidos queremos avançar da discussão sobre ética em
pesquisa para uma proteção legalmente garantida. Eu gostaria de falar sobre
um modelo desenvolvido por minha organização, chamado “Lei de Proteção à
Pesquisa Indígena” (Indigenous Research Protection Act - IRPA). Esta inicia-
tiva ajuda as comunidades a estabelecer um mecanismo jurídico regulatório
para controlar as atividades de pesquisa dentro dos seus territórios. Tem dife-
rentes elementos previstos, como o estabelecimento de equipes de revisão de
pesquisa, ou comitês que funcionam de forma semelhante aos conselhos
institucionais de revisão. O comitê define os princípios de pesquisa; elabora
todos os detalhes de um projeto de pesquisa do começo ao fim. Eles desenvol-
vem as questões de pesquisa, supervisionam a implementação da pesquisa, e
também têm um plano detalhado estabelecido para que a pesquisa tenha um
fim definido. Questões sobre comercialização, propriedade e titularidade são
todas contestadas com sinceridade. Todas estas decisões prévias são apoiadas
por um processo formal de acordo de pesquisa. Também atendem questões em
relação às obrigações e definem as penalidades, se as condições do acordo não
são respeitadas. Acho isso muito importante porque ética é bom, e muitas ins-
tituições internacionais, governos e instituições de pesquisa falam sobre ética,
mas a ética não tem “dentes”. O que acontece quando as pessoas são roubadas
dos seus recursos ou conhecimentos? O que acontece quando os povos são
prejudicados? Quem seria responsável por estas coisas? Nós achamos necessá-
rio encontrar formas para desenvolver mecanismos jurídicos para responder a
estas questões.

Quero dedicar um pouco de tempo sobre a noção de princípios em pes-
quisa. Um aspecto do IRPA declina alguns princípios:

• autodeterminação, no qual a instituição de pesquisa e os pes-
quisadores colaboradores têm que reconhecer o direito das co-
munidades à autodeterminação, como um elemento do projeto
de pesquisa.

• direitos prévios. Reconhece que os povos indígenas têm direi-
tos prévios e interesses sobre todos os aspectos dos seus territóri-
os – o ar, a terra, os rios – e também que eles têm patrimônio
intelectual e cultural.
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• inalienabilidade no qual, muitas das coisas que nós estamos fa-
lando, os recursos e o conhecimento que eles detêm, não podem
ser levados embora.

• tutela tradicional no sentido que os pesquisadores devem reco-
nhecer que os povos indígenas têm o papel de tutela sobre os
seus territórios, têm relacionamento com seu ambiente, e res-
ponsabilidade para manter isso.

• consentimento explícito prévio informado, onde há divulga-
ção e prévia consulta completa. Então o consentimento prévio
informado não é só assinar na linha pontilhada. Tem que ser
feito numa linguagem completamente compreensível, e os parti-
cipantes têm que entender as implicações mais amplas, e tam-
bém entender que os benefícios têm que ser maiores do que os
riscos assumidos pela comunidade. Nós falamos sobre respeito à
confidencialidade quando exigida. Se houver informação deli-
cada que a comunidade acha que não deveria ser divulgada, eles
têm o direito de vetar, alterar, revisar e aprovar essas publicações
antes que elas sejam lançadas no domino público, e ter certeza
que a informação e conhecimento são protegidos.

• respeito, empoderamento e igualdade. Então, estes são os ele-
mentos no IRPA que precisam ser os aspectos essenciais de qual-
quer acordo de pesquisa com atores externos. Tudo isto culmina
em um acordo de pesquisa que é um documento juridicamente
exeqüível dentro da lei contratual, e apresenta as responsabili-
dades do pesquisador e das comunidades. Apresenta os termos
de acordo, o programa, as obrigações, propriedade, não-
comercialização e também a rescisão daquele acordo. Muitas
pessoas diriam que tudo isso provavelmente inibiria a pesquisa,
mas no final das contas, acho que tudo isso resultará numa si-
tuação em que todos ganham. Se você atualiza estes elementos,
a pesquisa seria conduzida em verdadeira parceria. A própria
comunidade seria beneficiada, e a pesquisa seria conduzida numa
forma respeitosa e justa.
Ao mesmo tempo nossas comunidades precisam ter este tipo de prote-

ção local. Também existe a necessidade de outras instâncias de proteção. As
instituições precisam revisar os seus princípios e políticas. O que eles têm para a
proteção de direitos dos povos indígenas na pesquisa? Eles têm uma obrigação,
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ética e jurídica, de assegurar que aquela pesquisa que é conduzida dentro das
suas instituições segue padrões de direitos humanos. As instituições de pesquisa
também têm a responsabilidade de ser transparentes e buscar o envolvimento da
sociedade civil no seu trabalho. A lei nacional precisa obviamente proteger e
respeitar também os direitos indígenas na pesquisa, e precisa ter cláusulas com-
plementares que permitem que isso aconteça.

Eu volto um pouco, para dizer que o contexto mais amplo da pesquisa,
quando nós falamos sobre os conhecimentos indígenas e os recursos genéticos, é
justamente a comercialização. Por que haveria tanta atividade, interesse e dis-
cussão sobre conhecimentos indígenas hoje? A pesquisa está sendo conduzida
para beneficiar o detentor de direitos de propriedade intelectual, e não a socie-
dade. Não está sendo desenvolvida para ser livremente distribuída a todo o mun-
do. Está no contexto da comercialização, e nesse sentido, ninguém realmente se
beneficia, além do proprietário da patente e o detentor dos direitos autorais.
Então a noção de que a pesquisa tem sido conduzida para beneficiar a humani-
dade, é freqüentemente falsa. Há muito pouco altruísmo na pesquisa que nós
vemos hoje. Os povos indígenas foram solicitados a ser um livro aberto e dar
livremente, e porque está na nossa natureza, nós freqüentemente oferecemos
livremente, repartimos livremente o nosso conhecimento. Porém este é um pro-
blema, porque nós estamos sendo explorados nesse processo. Um dos nossos
líderes espirituais diz que “nós somos nações de doadores que lidam com nações
de tomadores”.

O outro problema é que os direitos de propriedade intelectual estão sendo
concedidos de modo muito amplo. Como é que alguém pode alegar ter inventado
a vida, ou uma forma de vida? O próprio material genético precisa ser retirado das
finalidades da proteção de propriedade intelectual, porque ninguém pode alegar a
invenção da própria vida. Isto é uma realidade também para os conhecimentos
indígenas. Como é que alguém pode alegar ter direitos autorais sobre um sistema
de conhecimento existente? O que precisa ser vigiado neste caso é o próprio siste-
ma de propriedade intelectual e é preciso sempre ser questionado. Também há
uma necessidade de reconhecer e falar abertamente sobre o fato de que há sobera-
nias contraditórias. Não existe tal conceito como soberania estatal absoluta sobre
os recursos. Simplesmente não existe. Os estados têm obrigações internacionais
sobre direitos humanos que eles também têm que cumprir.

Eu acho também importante reconhecer que os sistemas de conheci-
mento indígena precedem às leis ocidentais de propriedade. Eles mantêm inte-
gridade no seu próprio direito e esta integridade tem que ser respeitada. Nós
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temos nossas próprias leis consuetudinárias que governam como nós adminis-
tramos e protegemos os conhecimentos e os recursos dentro de nossos territóri-
os. Isso tem que ser protegido e respeitado.

Esta conversa sobre proteção dos conhecimentos indígenas usando ban-
cos de dados ou registros, ou solicitando aos povos indígenas que registrem seu
conhecimento e tudo mais, é um movimento muito perigoso no sentido de ten-
tar impor direitos de propriedade intelectual sobre sistemas de conhecimentos
indígenas. Transforma fundamentalmente a natureza de conhecimento indíge-
na. Basicamente ameaça a existência daquele conhecimento.

Eu vou dar a vocês um exemplo interessante de como a OMPI reformou
o conhecimento indígena em termos de propriedade intelectual ocidental. Du-
rante a missão de levantamento de fatos da OMPI, eles ouviram de alguns povos
indígenas norte-americanos que certas pessoas da medicina tradicional são de-
tentores de conhecimentos especiais, que têm uma responsabilidade de cuidar
de pacotes medicinais Como eles cuidam desses pacotes medicinais, eles tam-
bém freqüentemente treinam um aprendiz que aprenderá a cuidar deles, de for-
ma que são passados às gerações futuras. A OMPI reformulou esta informação,
considerando o detentor de pacotes medicinais como “proprietário”, que tem
direitos exclusivos para determinar seu uso e o aprendiz pode ser considerado
um “licenciado”. Assim se pode ver como este conhecimento é totalmente
distorcido quando reformulado em termos de DPI.

A única proteção real para os conhecimentos indígenas é que o modo de
vida indígena seja seguido e conduzido no cotidiano em toda sua integridade.
Ele tem que ser transmitido de geração a geração. Os conhecimentos indígenas
não são estáticos, são dinâmicos. Vão continuar mudando e trazendo inovações
e criatividade em nossas vidas, e vão contribuir para o benefício das nossas gera-
ções futuras. Eles não podem ser capturados e armazenados dentro de um banco
de dados ou um registro. Eles devem ser vividos. Para isso acontecer, a única
proteção real é a proteção do direito dos povos indígenas à autodeterminação.

Robert Guimarães Vásquez (Aidesep-Orau)

Mecanismos de protección de las sabidurías ancestrales
de los pueblos indígenas

Estamos discutiendo un tema bastante delicado, porque, no hace mucho
tiempo, venimos de un proceso de destrucción, de exterminio y despojo de nuestros
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territorios ancestrales muy fuerte, y en el discurso de los gobernantes durante muchas
décadas ha habido una ausencia total de la inclusión efectiva sobre políticas públi-
cas que garanticen la participación efectiva de los pueblos indígenas en las políti-
cas de los estados. Pero ahora estamos en el escenario del interés económico mun-
dial por que en nuestros territorios se encuentra los recursos forestales, minerales,
gasiferas, hidrocarburiferos a demás de una gran potencialidad de los recursos de la
biodiversidad asociados a nuestros conocimientos, sabidurías, innovaciones.

Es importante señalar que las sabidurías de los pueblos indígenas está
íntimamente vinculado al territorio y los recursos de la diversidad biológica,
pues en ella se desarrolla cotidianamente dichos conocimientos; por lo tanto
garantizar y asegurar jurídicamente los territorios, las reservas comunales de
los pueblos indígenas constituye la base fundamental para asegurar la existencia
de nuestras culturas.

Pues como vemos, ahora volvemos a ser el punto blanco del interés
económico mundial, hay un proceso de privatización para acceder a nuestros
conocimientos y recursos, pero como ahora no pueden exterminarnos
abiertamente, porque existen acuerdos internacionales, entonces lo que sucede
en nuestros países es que los gobiernos temen ser sancionados por los organis-
mos multilaterales por la violación a los derechos humanos en un país, por lo

La investigación es el primer paso para acceder y ahí
una crítica fuerte porque muchas de las
investigaciones luego de obtener el resultado han
quedado en manos de grandes industrias, inclusive
del mismo gobierno. Pensamos que debemos
proceder en el marco del respeto de las partes, en el
marco de la interculturalidad porque se habla del
tema de los indígenas, pero no se logra entender la
dimensión de que es ser parte de una cultura
totalmente diferente, con principios diferentes, pues
cada vez más estos principios son reducidos por la
sociedad mayoritaria. ¿Qué hacer?
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tanto el país puede ser condenado a no recibir préstamos. Creo que ese es el
tema en el fondo, porqué que ahora tienen un poco más de cuidado para acceder
el tema indígena.

Quiero empezar diciendo que el tema de conocimientos o las sabidurías
ancestrales de los pueblos indígenas hasta la fecha no ha sido conceptualizado
en su real dimensión, pues para la ciencia occidental todo tipo de conocimiento
que no ha sido demostrado con métodos y procedimientos de investigación ci-
entífica, por tanto es un conocimiento tradicional. Pero desde nuestra concepción
son sabidurías o ciencias indígenas pues tiene sus propios procesos de
investigación y métodos no descubiertos hasta la fecha por los investigadores o
científicos occidentales. Esto es un derecho fundamental como pueblo, que está
ligado a tres componentes importantes que son: la territorialidad, la ciencia in-
dígena, sabidurías o conocimientos, que están íntimamente vinculados con los
recursos. Este triangulo no se puede separar del derecho a la territorialidad. En
toda la cuenca amazónica se han extraído muchos de nuestros recursos a través
de métodos de exterminios formalizados (Leyes de concesiones mineras,
petroleras, etc.), sabemos que también ya se han extraído otros recursos, ahora
lo que nos queda son los recursos de la diversidad biológica asociados a nuestras
sabidurías. Pero gran parte de ésta información la obtenemos y manejamos. Es
necesario ahora acceder, pero con mecanismos que permitan entrar al diálogo.
Entonces, ¿cómo estamos respondiendo nosotros los pueblos indígenas? Consi-
deramos que no se dan aún condiciones o espacios necesarios para entrar en este
proceso del llamado negociación. Pues estos acuerdos internacionales económicos
que los gobiernos impulsan nos obligan a hablar de este proceso. ¿Quién está
más interesado en hablar del tema?  Bueno, nosotros no estamos tan interesados
en hablar, de negociar, pues nuestras sabidurías, conocimientos es lo único que
nos queda y la base de nuestra espiritualidad, es nuestra vida misma.

Tenemos como principios fundamentales, que no se puede olvidar en
este proceso, como dije hace un momento, garantizar los territorios que
constituyen la base fundamental para la conservación de la sabiduría de los
conocimientos o las ciencias indígenas. En nuestro país todavía tenemos pueblos
indígenas que no han logrado tener reconocimiento jurídico de su espacio
territorial. Este vínculo imprescindible entre el conocimiento, también forma
parte de la afirmación de nuestra autodeterminación y de nuestra identidad cul-
tural, como base fundamental. Entonces, si este vínculo es despojado de nuestro
territorio, pues no estamos garantizando la continuidad de la vida misma.
Entonces, genera violación sistemática de nuestros derechos.
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Cuando hablamos de los recursos genéticos, forestales, nuestra legislación
peruana define que son patrimonio del Estado.  Es una barrera, es una limitación,
ahora se pretende generar propuestas legales. Si las normas legales no garantizan el
pleno respeto de la vida misma de los pueblos indígenas, entonces tenemos una
lista larga de leyes que lo garantizan y que cada vez más se generalizan, limitando
los derechos fundamentales. Nos vemos obligados a solicitar una ley para acceder
a los permisos forestales, a los permisos de caza, de pesca y ahora lo están haciendo.

Tenemos que evaluar, seriamente, si son las normas que van a garantizar
que tengamos el derecho pleno, considerado que los pueblos indígenas existi-
mos desde mucho antes de la formación de los estados. Por eso decimos que
nuestras sabidurías forman parte del proceso de nuestra autodeterminación y la
afirmación de nuestra identidad como pueblo y ahí, decía, si es materia de
negociación, o no. En mi pueblo hay mucho temor e hicimos reuniones con el
consejo de ancianos, grupo de shamanes, mujeres, jóvenes y nos manifestaron su
gran temor de hablar de este tema, porque después de otros recursos es la columna
vertebral de la estructura de un pueblo y es lo único que nos queda. Y nos vemos
obligados a hablar del tema respondiendo a un interés externo. Entonces ¿como
generar un mecanismo de protección al interior de las mismas comunidades? De
ahí el tema de: ¿qué hacer con conocimientos que ya están en el dominio públi-
co? Consideramos que aún un gran porcentaje de conocimientos y sabidurías
todavía no están en el dominio público, existen algunas publicaciones o artícu-
los relacionados a la forma de vida cultural y otras manifestaciones están en
libros, en algún lugar con información, pero la fórmula misma de cómo se hace,
todavía está en nosotros. Y eso es un potencial, es una herramienta, guardados
muy celosamente, y ahora mucho más que nunca, porque visiblemente hay mucha
exterminación de los recursos, mucho ingreso de terceros en nuestros territorios.

El tema de consentimiento previo e informado no debería ser solamente
para el tema de acceso a los recursos genéticos, también es importante aplicar
para todo proceso que incluye investigación. También son conscientes que la
investigación va a permitir, en cierta forma, hacer que los conocimientos sean
respetados, pero deberíamos identificar que materias deberían ser investigadas y
que cosas no deberían ser registradas bajo un proceso de investigación. Respectar
las estructuras organizativas de los pueblos indígenas es importante. Es posible
que las universidades tengan una facultad de sociología, antropología, pero no
les enseñan cuáles son los principios de relacionamiento con los pueblos. Es
importante saber que hay una preocupación, en el panel anterior, de que hacer
con los investigadores, que podemos analizar, pero sí podemos, por lo menos
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exigir cual es la procedencia, cuál es el objetivo de la investigación, que efectos
puede tener esta investigación. Hay que recordar que la investigación es el primer
paso para acceder y ahí una crítica fuerte porque muchas de las investigaciones
luego de obtener el resultado han quedado en manos de grandes industrias, in-
clusive del mismo gobierno. Pensamos que debemos proceder en el marco del
respeto de las partes, en el marco de la interculturalidad porque se habla del
tema de los indígenas, pero no se logra entender la dimensión de que es ser parte
de una cultura totalmente diferente, con principios diferentes, pues cada vez
más estos principios son reducidos por la sociedad mayoritaria. ¿Qué hacer?

En nuestro país tenemos la experiencia de haber participado en las
discusiones para la elaboración de la ley 27811, que es la ley de protección de
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos gené-
ticos. Nosotros dijimos que para todo proceso debe haber este consentimiento
previo informado, con mecanismos apropiados, con buena fe, con procedimientos
claros. En muchos casos no sucede en todos los países, solamente sale información
en los registros oficiales, o las normas oficiales del Estado, que los ponen en forma
rápida para que sean opinadas, pero estos mecanismos no llegan a las comunida-
des en el proceso de información. Este proceso de consentimiento debe respetar
también las estructuras organizativas de los pueblos y se debe hacer en diferentes
niveles. En un nivel académico, en un nivel de organizaciones, que es un nivel
mucho más comunitario con facilitadores locales y externos que permitan aclarar
conceptos de los impactos que pueda tener cualquier actividad en los territorios
comunales. Yo pienso que este proceso debe incluir también establecer una alianza
entre los pueblos indígenas y los componentes implementadores de los acuerdos y
se debe hacer mayor incidencia en la formación y en la capacitación de facilitadores
locales, que permitan entender estos temas, para que esta información de este
proceso sea interiorizado al nivel de las organizaciones y de las mismas comunida-
des. De otra forma, no va a ser posible llegar con una información apropiada a las
comunidades y se generan cada vez más brechas, pues, con todas las razones por
los antecedentes históricos que ya hemos vivido como indígenas.

Para finalizar con algunas conclusiones con relación a este tema. La agen-
da de los pueblos indígenas todavía esta ausente en la agenda de los gobiernos
regionales, locales, el gobierno nacional mismo, no hay una política pública con
relación a los pueblos indígenas. Todavía se habla de pueblos indígenas en espacios
políticos como una demanda social, pero no como una efectiva política de
inclusión social del tema de pueblos indígenas en las agendas públicas. De tal
forma que, todavía la agenda de los pueblos indígenas en los espacios públicos o
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en los espacios académicos, está vista como un problema social, como un pro-
blema de un componente de investigación, no como una verdadera aceptación a
la diversidad cultural. Entonces, una verdadera inclusión social de políticas pú-
blicas con relación a pueblos indígenas debe ser una agenda constatada por los
gobiernos y sobre todo por los organismos competentes.

Y ahí algunas conclusiones que me permito indicar. El consentimiento
previo informado debe hacerse en todos los niveles y para toda actividad que
tenga que ver en territorios indígenas. No solamente para acceso a los recursos
genéticos sino también inclusive para la información de los conocimientos que
están en el dominio público.

Como evitar esta apropiación de las sabidurías por parte de terceros es una
responsabilidad propiamente interna, es una responsabilidad organizativa. Eso no lo
va a hacer el estado, no lo va a hacer un tercero, eso lo tenemos que hacer como
pueblos indígenas. ¿Cómo fortalecer los mecanismos de protección interna, a nivel
de comunidades? Esa no es obligación del estado. ¿Cómo interiorizar? Entonces, hay
temas que si, debemos hacerlos nosotros, inclusive de como llevar los términos, los
conceptos apropiados porque cuando se discute al nivel de normas jurídicas hay que
tener mucho cuidado en el término que vamos a utilizar. La responsabilidad interna
de cómo fortalecer es una tarea de nosotros en todos los niveles.

Hay un debilitamiento, hay una extinción de las sabidurías por la misma
introducción de actividades petroleras, forestales, mineras y sus impactos en territorios
indígenas, pero también hay una ausencia de políticas del estado con relación al
fortalecimiento de la educación bilingüe intercultural que recoja esos componentes.

En mi pueblo hay aproximadamente 34 sabios identificados en diferen-
tes pueblos. ¿Qué pasará en 5 o 10 años? ¿Los conocimientos si no están
registrados, pues son conocimientos orales, se nos van físicamente los sabios que
va a pasar? Los jóvenes de la actualidad estamos practicando eso. Yo tengo el
privilegio de tener todavía ancianos, abuelos sabios y ese es el motivo por el cual
estoy metido en ese tema desde muchos años. Entonces, si no hay las políticas
del estado con los sistemas educativos que permitan incluir estos conocimientos,
en vez de aprender cosas inútiles, no vamos a fortalecer las sabidurías porque
también hay que ver la futura generación y como está la generación.

Un segundo componente que debilita las sabidurías y conocimientos de
los pueblos indígenas es el sistema de salud del estado que son los que también
debilitan por la entrada de los fármacos al interior de las comunidades, de tal
manera que las comunidades pierden el interés de conservar sus sabidurías en
relación con el uso.
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Si ya dije que es importante garantizar la seguridad jurídica de los
territorios porque sin eso no garantizamos la continuidad y el fortalecimiento de
los conocimientos al interior de las comunidades. Si ya dije de las políticas públi-
cas con relación al sistema que es función del Estado. Y la formación de expertos
de los mismos pueblos indígenas en esos temas. Ya hay iniciativas en formación.
Nosotros estamos ahora haciendo con un equipo técnico multidisciplinario y un
equipo de ancianos también, intentando registrar, aunque los sabios nos han
dicho. ¿Pero van a revelarlo? No, dijimos que tenemos un banco de datos como
una experiencia, es de uso interno, una clasificación de plantas, para qué uso
son, donde están y en que estado están. Lo estamos haciendo como una
experiencia propia, más al interior de nuestra comunidad, no de uso externos.
Esa información está a cargo de un consejo de ancianos, de hecho que hay un
técnico nuestro que maneja todo el sistema de información.

Creo que el mensaje como pueblos indígenas de la cuenca amazónica,
tenemos problemas comunes, desafíos comunes y los retos que vamos a asumir
de aquí para adelante depende de cada uno de nosotros. Que no vayan a
quedarnos con estos mensajes en nuestros escritorios de nuestras organizaciones,
quizás en las oficinas, sino que hay que interiorizarlo. Yo tengo el privilegio de
haber discutido este tema en mi país desde hace mucho tiempo, hemos formado
un grupo de facilitadotes (locales y externos) y están ahora trabajando en dife-
rentes espacios de discusión. Queremos profundizar el estudio, más desde la
Universidad Intercultural de la Amazonía Peruana, recientemente creada por la
lucha de reindicar nuestro derecho a la educación, y probablemente, que es una
universidad nuestra y que las investigaciones con relación a estos temas que se
hagan a partir de la fecha, pues que lo hagamos desde nuestra universidad que es
nuestra instancia técnica y también científica.

Laure Emperaire (IRD)8

A construção de novas parcerias

Proponho aqui umas considerações sobre a realização de pesquisas aca-
dêmicas no âmbito de comunidades locais. Essa abordagem completa as inter-
venções anteriores relativas às implicações econômicas da pesquisa entre comu-

8 O Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento é uma instituição governamental francesa que trabalha
no âmbito de acordos com as instituições de pesquisa dos países parceiros. Atua em diversas áreas, tais
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nidades locais. Situarei-me, então, à margem dos casos de apropriação indevida
identificados, amplamente denunciados e debatidos, e que mostram claramente
a necessidade de implementar modalidades de pesquisa que valorizem e prote-
jam tanto os conhecimentos tradicionais quanto os diferentes componentes da
biodiversidade aos quais estão associados.

Independentemente da bioprospecção, existe uma pesquisa científica
realizada junto a comunidades locais sobre temáticas relacionadas à diversida-
de biológica, como a conservação e o manejo dos componentes da diversidade
biológica, seu uso sustentável, a agricultura, as relações ambiente e sociedade,
que gera benefícios que não são de ordem econômica, pelo menos de forma
imediata e perceptível. A questão em tela é identificar quais são as articula-
ções entre populações locais, pesquisadores e instituições de pesquisa e de fo-
mento à pesquisa a serem implementadas para garantir tanto a proteção aos
conhecimentos tradicionais quanto a construção de parcerias positivas com o
setor acadêmico. Existe um pré-requisito absoluto a toda resposta a essa ques-
tão: o respeito ao livre arbítrio, à liberdade de escolha das comunidades locais
ou suas organizações a definir suas políticas em matéria de pesquisa científica
e de parceria.

A integração da Convenção sobre Diversidade Biológica na legislação
brasileira colocou os pesquisadores, principalmente os das ciências biológicas,
frente a novos paradigmas, ainda insuficientemente consolidados, para a reali-
zação de pesquisas, mesmo as desprovidas de finalidades econômicas. Além de
considerações éticas que tocam a esfera da responsabilidade individual do pes-
quisador, a relação com as populações tradicionais se encontra hoje mediada
pelos instrumentos jurídicos em vigor sem que haja de maneira concomitante
um envolvimento forte das instituições responsáveis da pesquisa científica. Ora,
é preciso conferir ao debate sobre a construção de novas parcerias uma dimen-
são coletiva e institucional, e incentivar uma reflexão sobre a deontologia da

como saúde, segurança alimentar, manejo da biodiversidade, dinâmicas socio-econômicas, identitárias e
espaciais. Por minha parte, trabalhei em 1990 com o Inpa sobre o extrativismo, em 1998 com o ISA sobre
manejo tradicional da mandioca na Amazônia e atualmente desenvolvemos uma pesquisa em parceria
com a Universidade de Campinas (convênio CNPq-Unicamp/IRD nº 492693/2004-8) sobre a diversida-
de agrícola. Este programa tem por finalidade a compreensão da diversidade agrícola tradicional na Ama-
zônia vista como construção biológica e cultural e a formulação de instrumentos de proteção e valorização
deste patrimônio. Portanto se interessa não tanto aos objetos biológicos em si mais aos processos nos quais
estão envolvidos, em particular as relações entre diversidade agrícola e redes sociais, os saberes associados,
as interfaces entre as formas locais de apropriação, circulação, construção da agrobiodiversidade e os ins-
trumentos legais.
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pesquisa junto a populações tradicionais, não só nos campos do acesso aos re-
cursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, e da repartição dos
benefícios econômicos oriundos de sua exploração, mas também de toda pesqui-
sa que envolva populações tradicionais. É a construção de uma política científi-
ca onde estas populações possam expressar suas demandas.

O atual modelo de funcionamento da pesquisa científica deixa pouco
espaço para as demandas locais e o reconhecimento do valor dos saberes locais.
Lembremos, mesmo que de maneira sumária, as bases sobre as quais funciona a
pesquisa acadêmica. Ela tem como missão a produção de novos conhecimentos,
sua difusão e sua valorização. Para responder a essa missão, dispõe de instru-
mentos de difusão e proteção aos conhecimentos por ela gerados, como publica-
ções e patentes, e se “beneficia” de um sistema de funcionamento fundamenta-
do sobre redes internas. Quer dizer, que valoriza principalmente a produção de
saberes dentro do grupo formado por seus pares e dá um valor limitado à criação
de novas parcerias fora do âmbito científico. Quero também lembrar que o siste-
ma de avaliação da produtividade dos pesquisadores, dos seus laboratórios e das
universidades ou centros de pesquisa aos quais pertencem se fundamenta no
número de publicações e patentes obtidas. Estas últimas trazem benefícios eco-
nômicos para as universidades, mas podem ser um meio de garantir uma prote-
ção sobre potenciais benefícios. Em dezoito anos, entre 1979 e 1997, o número
de patentes depositadas por universidades dos EEUU foi multiplicado por 10,
passando de 264 a 2436.9 Articulações com o setor privado são também cada vez
mais incentivadas.

Neste esquema, o espaço para desenvolver parcerias locais é reduzido e,
quando ocorre, resulta essencialmente de iniciativas individuais. Novos ca-
nais de diálogo entre populações locais e “Ciência e Tecnologia” devem ser
criados com interfaces que ultrapassem o campo da aplicação dos atuais ins-
trumentos jurídicos. Por enquanto, de maneira um pouco paradoxal, o prin-
cipal espaço de negociação para a elaboração de um quadro eqüitativo de
realização de pesquisas entre as populações locais e os pesquisadores é aque-
le aberto pelo Termo de Anuência Prévia tal como é formulado na Medida
Provisória 2186 e cujo conteúdo é detalhado no artigo 2º da resolução n° 5
do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN). O Termo de
Anuência Prévia permite preservar a autonomia de decisão da comunidade

9 HILBERT, H., LOUAFI, S. ‘Biodiversité et ressources génétiques: la difficulté de la constitution d’un
régime international hybride’. Revue Tiers Monde, n°177, janvier-mars 2004, t. XLV, Puf.
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frente à realização da pesquisa, de debater sua orientação, seus modos de
realização, seu financiamento e elementos fundamentais, de definir as regras
de divulgação de seus resultados e de repartição de eventuais benefícios eco-
nômicos. Mas há de lembrar que outro mecanismo legal invocável para pre-
servar a autonomia das comunidades frente à decisão sobre a pesquisa é a
Convenção 169 OIT, art. 6º, que se aplica a toda e qualquer iniciativa, pri-
vada ou pública, de relação com povos indígenas ou tribais, desde pesquisa a
projetos de infra-estrutura (Mathias, com. pess.).

O Termo de Anuência Prévia permite a construção de acordos locais
entre populações locais e pesquisadores, mas a dinâmica da pesquisa se mantém
no campo dos pesquisadores. É necessário que as políticas de pesquisa cientifica
permitam e incentivem a construção de parcerias positivas de pesquisa, tanto no
campo aplicado como fundamental. Um dos princípios a ser levado em conta
nestas novas orientações é o reconhecimento formal do valor dos saberes locais

No caso da mandioca, principal planta cultivada na
Amazônia, foi demonstrado que a diversidade
genética das mandiocas de algumas roças era
superior à diversidade da coleção de referência do
Centro Internacional de Agricultura Tropical de Cali,
Colômbia, especializado nesta planta. Por quê, nestas
condições, não reconhecer formalmente o papel das
populações locais e integrá-las às políticas nacionais
de conservação dos recursos fitogenéticos,
remunerando-as para o acesso ao material
selecionado e mantido por elas, seguindo regras
estabelecidas de comum acordo? Se o serviço de
conservação ambiental prestado por elas é
reconhecido nas políticas ambientais, por que não
estender esse serviço aos recursos fitogenéticos?
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e tratamento equïtativo entre estes e o saber ocidental.10,11 Mas além de linhas
diretrizes são necessários, também, meios financeiros, procedimentos adminis-
trativos viáveis, formas de comunicação e definição de espaços de tempo com-
patíveis com os referenciais de todos os atores.

Citarei uma experiência interessante, a do Conselho de Pesquisas em
Ciências Humanas do Canadá que definiu uma série de programas e de financi-
amentos para desenvolver a pesquisa das populações locais, e as pesquisas a
serem realizadas em parceria com elas. Esse centro elaborou um documento de
orientação12 para a criação de novos canais de diálogo com a finalidade de:

• definir prioridades de pesquisa;
• contribuir à formação científica de pesquisadores locais;
• valorizar e proteger os saberes locais;
• elaborar protocolos de pesquisa em parceria (chamados de pro-

tocolos comunitários);
• participar nos processos de decisão que orientam as pesquisas.

Se as propostas de formulação de novas políticas científicas voltadas para
as populações locais são indagações a longo prazo, no curto prazo existem ações
sobre as quais se poderia refletir de imediato. Citarei duas delas:

• ampliar a visibilidade local das pesquisas científicas tornando-as
um componente da vida da comunidade ou do município como
no caso da saúde, da educação, do desenvolvimento agrícola.
Há experiências bem sucedidas neste sentido, citarei o seminá-
rio organizado pela Federação das Organizações Indígenas do Rio
Negro e o Instituto Socioambiental em 2000 na cidade de São
Gabriel da Cachoeira com a participação da população indígena
e dos pesquisadores que atuavam na região, e a atuação da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas13 que visa
uma melhor integração local da pesquisa acadêmica e a forma-
ção de jovens pesquisadores locais;

• criar novos canais para publicação dos resultados da pesquisa
que permitam uma proteção dos conhecimentos acessados. De
fato, as publicações científicas são freqüentemente consideradas

10 ARAÚJO, A. V. ‘Acesso a recursos genéticos e proteção aos conhecimentos tradicionais’. In LIMA, A.
(ed.) O direito para o Brasil socioambiental. São Paulo, Instituto Socioambiental, 2002, pp.  85-99.
11 Carta de São Luis, 2001, http://www.inbrapi.org.br/artigo.php?id=6
12 http://crsh.ca/web/apply/background/aboriginal_backgrounder_f.pdf
13 www.fapeam.am.gov.br
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como fonte de informações para eventuais usos econômicos sem
a devida repartição dos benefícios com os provedores dos conhe-
cimentos utilizados. Hoje, a maior parte dos pesquisadores que
trabalha na área da etnobiologia ou áreas afins publica no exte-
rior, em revistas internacionais indexadas, por não existir tais
canais de publicação no Brasil. Esta situação dificulta a imple-
mentação de um sistema que, pelo menos, advertiria sobre o fato
que o uso comercial das informações contidas na obra está sujei-
to ao cumprimento da legislação, no caso a Medida Provisória
2186. A criação, no Brasil, de um periódico voltado para estes
temas, do mesmo padrão científico que os já existentes, facilita-
ria a aplicação deste procedimento.
A segunda pergunta colocada no seminário era como garantir a prote-

ção aos conhecimentos tradicionais associados às plantas cultivadas. Esta ques-
tão permite concretizar algumas das propostas anteriores.

Primeiro, há que precisar como se opera a articulação entre conheci-
mento tradicional e planta cultivada. O conhecimento tradicional associado à
planta cultivada, na maior parte dos casos domesticada e selecionada pelas po-
pulações locais, se expressa na existência mesmo do objeto biológico, a planta.
Sem o saber agronômico das populações locais, suas técnicas e experimentos de
seleção e conservação dos recursos fitogenéticos, é obvio que esses objetos não
existiriam quer se trate de plantas alimentares, medicinais, ornamentais ou de
outras categorias de uso. A diversidade agrícola é por ela mesmo uma expressão
e uma materialização de saberes tradicionais.

A questão da proteção da diversidade agrícola pode ser reformulada em
duas perguntas, uma sobre as regras de acesso e uso das coleções de germoplasma
já constituídas a partir de material tradicional, outra sobre a definição de novas
modalidades de conservação e valorização dos recursos fitogenéticos tradicionais.

A respeito do primeiro ponto, é essencial que qualquer material genético
utilizado na elaboração de novos cultivares, mesmo circulando internamente no
Brasil, possa ser rastreado e que esteja, em conseqüência, acompanhado de um
instrumento do tipo certificado de origem que permita uma repartição justa dos
benefícios oriundos de sua utilização. Haverá o problema das coleções para as
quais é impossível definir o grupo que propiciou o material genético. No entanto
me parece que, salvo raríssima exceção, existirá sempre a possibilidade de definir
pelo menos a região de origem do material o que permitiria reverter os benefícios
para um fundo regional, ou eco-cultural, gerido pelas populações locais.
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Existe este aspecto do acesso e da valorização do material já coletado,
mas a reflexão em torno da diversidade agrícola deve ser também prospectiva e
visar assegurar aos detentores tradicionais do material fitogenético direitos so-
bre seu uso e reconhecimento sobre seu trabalho de melhorista. Novas formas de
conservação dos recursos podem ser pensadas.

As populações agrícolas tradicionais, indígenas ou não indígenas, repre-
sentam em torno de 4.000.000 de indivíduos, ou seja 15% da população agrícola
do Brasil, uma porcentagem expressiva mas que sobretudo reflete uma diversi-
dade cultural importante inserida nos diversos biomas brasileiros, e que produz
uma ampla gama de recursos fitogenéticos adaptados às mais diversas condições
ecológicas.

O serviço de conservação dos recursos fitogenéticos, indispensável à
segurança alimentar e à economia nacional, é hoje prestado por várias insti-
tuições, em particular a Embrapa com seus diversos centros regionais. O custo
desta conservação ex situ é assumido por instituições, em geral públicas. No
Brasil, são mantidos nos bancos de germoplasma em torno de 200.000 amos-
tras, ou acessões, das quais apenas 24% são originárias do país.14 Não há esti-
mativas globais da diversidade genética mantida pelas populações locais, mas
no caso da mandioca, principal planta cultivada na Amazônia, foi demonstra-
do que a diversidade genética das mandiocas de algumas roças era superior à
diversidade da coleção de referência do Centro Internacional de Agricultura
Tropical de Cali, Colômbia, especializado nesta planta. Por quê, nestas condi-
ções, não reconhecer formalmente o papel das populações locais e integrá-las
às políticas nacionais de conservação dos recursos fitogenéticos, remuneran-
do-as para o acesso ao material selecionado e mantido por elas, seguindo re-
gras estabelecidas de comum acordo? Se o serviço de conservação ambiental
prestado por elas é reconhecido nas políticas ambientais, por que não estender
esse serviço aos recursos fitogenéticos?

No entanto, uma parte cada vez mais importante do mercado associado
aos recursos genéticos se refere à informação genética ou bioquímica e não ao
suporte biológico dessa informação. O acesso à informação genética ou a extra-
tos bioquímicos resulta de um processo de concentração de tecnologias que nos
leva em teoria longe das comunidades locais. A implementação de institutos
científicos locais e um ensino universitário adequado permitiriam em parte limi-

14 Brasil, Ministério do Meio Ambiente. Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica.

Brasília, 1998, 283 pp.
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tar esta tendência. É neste sentido que vai a implementação da Universidade da
Floresta e do Instituto da Biodiversidade no Acre.15

Em conclusão, colocaria que se instrumentos jurídicos são essenciais para
controlar o acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associa-
dos, é também necessário situar o debate no plano da ética na pesquisa. Trata-se
de uma nova deontologia da pesquisa que deve ser construída no ensino univer-
sitário. Implica em repensar as regras de funcionamento da pesquisa acadêmica
no que se refere a suas prioridades, suas parcerias, suas fontes de financiamen-
tos, de modo a apoiar o desenvolvimento autônomo das populações locais e a
formação de seus pesquisadores.

Perguntas do plenário

Silvia Rodríguez (Grain)
Pregunta para Débora, ella nos habló de contratos de acuerdos de

investigación, y nos decía que eran unos contratos del tipo “todos ganan”, win-

win situation. Quisera preguntarle si ellos tienen en cuenta que las universida-
des muchas veces son solo intermediarias, y que la investigación la transfieren
a las empresas farmacéuticas. ¿Ustedes cuando hacen esos contratos, si es que
ya tienen firmados algunos, tienen en cuenta lo anterior? ¿Quién se queda con
la propiedad intelectual? ¿Y cuando una comunidad acepta el contrato que
pasan con todas las demás comunidades que comparten el mismo conocimiento
y no saben del contrato?

Eliane Moreira (Nupi/Cesupa)
Tenho uma pergunta em relação à pesquisa científica aderir a um novo

cenário legal, porque o problema também refere-se à efetividade. Para dar
efetividade a isso não seria necessário trabalhar com os próprios sistemas, com
os próprios mecanismos da comunidade científica? Como, por exemplo, come-
çar a colocar como condição para obtenção de financiamento de pesquisa a ob-
servância à lei de acesso ao conhecimento tradicional e à biodiversidade. O CNPq
não deveria exigir isto para outras agências de financiamento começarem a fazer
o mesmo? Em relação às publicações, será que revistas científicas não deveriam
começar a exigir isso para publicar os artigos? Ou seja, talvez um mecanismo
mais eficiente seja utilizar os próprios mecanismos e instrumentos da comunida-

15 www.ifch.unicamp.br/laa/unifloresta
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de científica como um meio de gerar uma adesão maior dessa legislação. Eu
tenho pensado sobre isso, e gostaria de ouvir a posição dos palestrantes.

Ângelo Giovani Rodrigues (DAF/SCTIE/Ministério da Saúde)
Queria fazer um comentário e pergunta sobre plantas medicinais,

fitoterápicos e conhecimento tradicional. A inserção dos fitoterápicos e das plan-
tas medicinais no sistema oficial de saúde é importante. Nessa linha existe uma
proposta, que vem sendo trabalhada e que atualmente está no CGEN, que é para
o Ministério da Saúde construir junto com parceiros uma base de dados para o
conhecimento tradicional sobre plantas medicinais. O projeto atualmente está
no CGEN para ser avaliado. Gostaria de perguntar à mesa quais são as propostas
de critérios para inserção de conhecimento tradicional na base de dados e tam-
bém quais seriam os critérios para a utilização dessa base de dados, que poderia
proteger o conhecimento tradicional.

Respostas da mesa

Debra Harry (IPCB)
Com respeito à primeira pergunta sobre contratos e acordos, e à preocu-

pação de que as universidades facilitam freqüentemente a pesquisa para passar
para mãos privadas. Um acordo de pesquisa poderia ter um componente que
proíbe a comercialização de conhecimento ou recursos genéticos, tirados da co-
munidade indígena. Os povos indígenas seriam os formuladores dos objetivos da
pesquisa, eles têm o direito de pré-revisar e dar aprovação às publicações, de ser
os co-autores, de manter os seus direitos sobre todos os aspectos do seu conheci-
mento. Então, isto é um instrumento preventivo no sentido de que não fiquem
com um acordo vazio ou um arranjo que os explora.

Com respeito à pergunta sobre o que acontece quando outras comuni-
dades compartilham o mesmo conhecimento ou os mesmos recursos, que é
freqüentemente o caso, eu volto ao comentário que eu já fiz, quando falei que
acredito que os direitos de propriedade intelectual estão sendo concedidos mui-
to amplamente, e que não pode haver uma comunidade que dá acesso ao uso de
recursos genéticos que são originados dos territórios de vários povos. Alguém
mencionou esta manhã que os recursos genéticos podem ser atribuídos a muitas
pessoas ou localidades, e isto é verdade também para o conhecimento. Pertence
a muitas pessoas, é coletivo, e então talvez aquele coletivo não tenha o direito
de transferir qualquer direito sobre aquele conhecimento para ninguém mais. Se
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o princípio de inalienabilidade é respeitado num relacionamento de acordo de
pesquisa, os aspectos de herança cultural coletiva serão protegidos.

É possível usar mecanismos de pesquisa ou instrumentos existentes para
facilitar este tipo de acordos, ou processos de pesquisa? Eu provavelmente diria
não. Eu diria que as comunidades indígenas precisam começar de novo ou come-
çar olhando dentro dos protocolos existentes e modelos que foram desenvolvidos
por povos indígenas para sua proteção no processo de pesquisa. Eu vou dar um
exemplo a vocês: os Mohawks de Kahnewake, Montreal, no Canadá, recentemen-
te consideravam entrar num acordo com a Microsoft, para desenvolver um siste-
ma operacional no idioma Mohawk. O problema era que a Microsoft usou o seu
modelo padrão, que é usado para desenvolvimento de outros softwares, como o
modelo para o seu acordo com os Mohawks. Foi completamente escrito em favor
da Microsoft, e simplesmente não poderia funcionar; consequentemente foi com-
pletamente rejeitado. Esse acordo também levantou a questão de se os Kahnewake
Mohawks tinham o direito de fazer um acordo com a Microsoft, quando há outras
comunidades Mohawks que têm o mesmo interesse naquele idioma. Foram justa-
mente as outras nações Mohawks que desistiram e disseram que não, os Kahnewake
Mohawks não têm o direito de entrar num acordo, e por isso não podem transferir
nenhum direito à Microsoft. Quando isso veio à tona, a Microsoft saiu do acordo.

Com respeito a bancos de dados, estamos procurando sugestões relativas
a como proteger ou como estabelecer critérios sobre que tipo de informação pode
entrar nos bancos de dados, e como você decide quem tem o direito a acessar e
usar aqueles dados. Somos muito céticos sobre o uso de bancos de dados e regis-
tros. No caso de Robert, o que eles estão fazendo é totalmente controlado pela
comunidade; eles decidem o que vai nesse banco, como usar a informação, eles
têm propósitos específicos basicamente voltados a apoiar a perpetuação da sua
herança cultural. É justamente para o seu próprio uso. Agora, se for extraído da
comunidade, se for tirado do contexto de uso pela comunidade, acho que há
perigos verdadeiros. Eu, por exemplo, não acho que existam dados digitais segu-
ros hoje. Muitos povos indígenas estão com medo de que essa informação vá se
tornar parte de uma lista de compras para os bioprospectores, e basicamente vá
contribui para apoiar o trabalho deles. Então eu não vejo os bancos de dados
como um mecanismo favorável para a proteção dos conhecimentos Indígenas.

Robert Guimarães Vásquez (Aidesep-Orau)
Los criterios para la utilización de bases de datos de hecho son criterios,

organismos de protección interna, si esta hablando de leyes, de convenios exter-
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nos que tratan de proteger pero en fondo es garantizar o minimizar los impactos
sociales. La base de datos que estamos construyendo, o que tenemos construido,
tiene un acceso muy limitado, es más de uso interno. De hecho hay diferentes
categorías de información, hay otras que ya están en el dominio público, ya están
con los problemas conocidos, aquellas que ya están en el Ministerio de Salud del
gobierno peruano. Pero estamos hablando de un mecanismo bastante interno de
como, a partir de esta información, podemos revertir en el ámbito de escuelas,
colegios. Pero no estamos hablando de fórmulas, estamos hablando de una
información no muy profunda, pero si que nos permite al menos almacenar y
clasificar los diferentes tipos de conocimientos, relacionados a los recursos de la
biodiversidad. Pero hay otras que están más en los sistemas laborales y ni siquiera
están en la base de datos, estos son los mecanismos tradicionales. Algunas están
más organizadas, hay algunas que tienen más información, ya están en el dominio
público. Pero la fórmula de cómo asociar un conocimiento con un recurso, esto
esta en el pueblo, a eso me refería.

El tema de contrato para investigación, que este pasa al sector privado.
Quien da el consentimiento del contrato, tiene que ver también con el órgano
representativo, estamos hablando de la institucionalidad del pueblo indígena,
por ejemplo. En mi región somos 14 pueblos indígenas, uno es de la familia  lin-
güística Pano y otra Arawak. Entonces en el marco de la institucionalidad existe
un órgano legal jurídico reconocido por el Estado. Este es autorizado, en
consentimientos mayoritarios y aprobados por el consejo de ancianos, firmado el
contrato. Si no tiene consentimiento mayoritario interno, opinado por el  consejo
de ancianos, el líder actual, el líder moderno que sea, pero tenga la figura del
representante legal, no puede negociar. El tema de representatividad y legimitidad
tiene que ver con las estructuras organizacionales, de cómo estas en este mo-
mento organizado por los pueblos indígenas.

Laure Emperaire (IRD)
Para responder a pergunta da Eliane, um passo importante é tentar pas-

sar da dinâmica individual do pesquisador para uma dinâmica coletiva. Para isso
você colocou a possibilidade de existirem condições para obtenção de financia-
mento de pesquisa, de publicações. Acho que está certo, tem que ter um contro-
le, mas penso que não se pode controlar totalmente a pesquisa: a pesquisa tem
que ser feita com certas regras até um certo ponto (sendo resguardado o livre
arbítrio das comunidades). As regras devem ser formuladas pelas instâncias de
ciência e tecnologia em conjunto com o pesquisador. Acho que seria ótimo que
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o CNPq, nos seus editais, colocasse que o projeto não será aprovado se não tiver as
primeiras etapas do termo de anuência prévia cumprida (mas isso coloca o proble-
ma do financiamento desta etapa). Também, é preciso haver uma política editorial
da comunidade científica brasileira sobre as formas de publicar os dados sobre
conhecimento tradicional. Os dados que são produzidos, nem todos mas boa par-
te, devem ser do interesse das comunidades locais e, na medida do possível, da
sociedade nacional. A possibilidade dos resultados só serem publicados com ad-
vertência sobre o uso comercial das informações é uma possibilidade, mas deve ser
pensado dentro do Brasil. Por enquanto, boa parte está publicada fora sem regras.

É preciso ativar a Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnobotânica,
a Sociedade de Botânica, para terem seus próprios códigos. Há dificuldades de
adequar a publicação de resultados em etnobotânica às regras vigentes. Tudo
isso deve ser objeto de uma ampla discussão para reverter esses processos.

Sobre o banco de dados do Ministério da Saúde, sua pergunta fez surgir
mais perguntas do que respostas. Qual o objetivo desse banco? Por enquanto
parece que foi uma iniciativa própria do Ministério da Saúde, sem uma platafor-
ma de concertação com as populações locais sobre o que se pretende coletar
para esse banco de dados.

Ângelo Giovani Rodrigues (DAF/SCTIE/Ministério da Saúde)
Essa proposta vem no âmbito das políticas que estão sendo discutidas no

Ministério da Saúde, e uma delas é a inserção das plantas medicinais no sistema
oficial de saúde, sendo o conhecimento tradicional como uma forma de geração
de conhecimento para uso vinculado a uma validação científica. Então a pro-
posta do banco de dados pretende tanto a proteção do conhecimento como o
uso desse benefício pela sociedade. O que temos trabalhado agora são os critéri-
os tanto de inclusão como de uso das informações para garantir os direitos dos
detentores. O objetivo é principalmente o uso não comercial da saúde.

Laure Emperaire
Sim, mas o problema é que os detentores não foram identificados. Era

uma iniciativa do ministério, não tem uma plataforma de concertação com as
populações locais sobre o que colocar nesses bancos de dados.

Ângelo Giovani Rodrigues
A proposta foi enviada para o conselho agora. Estamos discutindo como

montar os critérios para a base de dados. Depois é que vamos entrar em contato
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com as comunidades para ver como isso será feito. É um projeto que está em
discussão e que vai envolver outros ministérios.

Edna Marajoara (Cemem)
Mas qualquer iniciativa não deve ser informada para as comunidades?

Não tem que perguntar se elas querem o banco de dados? No seminário “Cons-
truindo a Posição Brasileira para o Regime Internacional de Repartição de Be-
nefícios” foi consenso, entre os detentores, que nós somos contra os bancos de
dados. Quem vai acessar esse banco de dados são as empresas farmacêuticas.
Não esqueça que os grandes laboratórios estão de olho nessa política nacional
que é também voltada aos pequenos agricultores e à economia familiar, mas nós
não temos ainda uma proteção para isso, porque não temos proteção da maté-
ria-prima. Antes de fazer qualquer coisa a respeito das comunidades locais, pri-
meiro tem que perguntar para nós se queremos, e nós vamos ver como fazer, nós
vamos ver se vamos fazer. É a pergunta principal que coloco aqui, porque nós
não vamos ser meros fornecedores de matéria-prima nessa política. Queremos
ter os nossos fitoterápicos com as nossas plantas alternativas, com a fabricação
nas comunidades. Você está dando uma grande arma para as empresas farma-
cêuticas. Olha o que a Aché (Aché Laboratórios Farmacêuticos) fez com a gen-
te, uma grande biopirataria aprovada pelo CGEN. O que vocês fazem com a
gente é pior do que o branco fez.

Ângelo Giovani Rodrigues
Primeiro, eu não tenho esse poder todo, sou um simples assessor do Mi-

nistério da Saúde. A política que está sendo construída é uma política ministeri-
al que tem o envolvimento de vários ministérios, e vão estar envolvidos também
os detentores de conhecimento. Essa é uma proposta que está em desenvolvi-
mento e um dos itens da proposta é a proteção do conhecimento.  Temos que ver
quais são os critérios. Isso pode ser um critério, vamos ver qual comunidade quer
ser inserida e qual não quer.

Laure Emperaire
Acho que isso deve ser feito através de uma concertação com as comu-

nidades. Já que a saúde é municipalizada e a maioria dos povos tem acesso a ela
nos municípios, a discussão deve partir da base. Talvez o Ministério da Saúde,
fazendo essa consulta desde já, desde a base, pode tornar este um projeto mode-
lo. Mas não é de cima para baixo que se resolverá.
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Na minha idéia de proteção dos conhecimentos tradicionais, não acre-
dito muito no modelo de banco de dados, que é um modelo formalizado baseado
na ciência ocidental e não nas formas locais de como esse conhecimento foi
produzido.

Perguntas do plenário

Jeremias Xavante
Antes de colocar minha pergunta eu queria expressar minha indignação

sobre a participação dos povos indígenas no CGEN, porque a participação deles
é muito tímida. O CGEN não está dando espaço para os próprios índios dizerem
o que é bom para eles. Fica registrada minha indignação a respeito disso.

Queria perguntar para nossa irmã Debra dos Estados Unidos - conside-
rando que os nossos irmãos indígenas de lá sofreram muito - se o governo dos
Estados Unidos já criou alguma coisa em termos de conservação, em termos de
resgate cultural, principalmente no que diz respeito à propriedade intelectual.
Para nós indígenas os Estados Unidos são muito mal vistos, porque até então
nunca assinaram um tratado de resgate, de preservação da natureza. Um exem-
plo disso foi o Protocolo de Kyoto. Como que nossos irmãos dos Estados Unidos
vêem isso?

Fabio Bandeira (UEFS-BA)
Queria pedir para a Laure comentar mais alguns dos pontos que ela colo-

cou. Por exemplo, a questão da política nacional de pesquisa e desenvolvimento.
Não podemos esquecer que estamos falando de relações de poder em espaços
institucionais diferenciados, entre grupos sociais diferenciados. Nesse caso temos
a comunidade acadêmica, as instituições governamentais e instituições e organi-
zações que representam comunidades locais e povos indígenas. São relações de
poder que estão colocadas em um espaço de contato, onde existem sistemas de
conhecimento diferentes e hoje estamos falando de diálogo de saberes, no sentido
de parceiras positivas como a Laure mencionou. O que vemos é um certo parado-
xo na política nacional de ciência e tecnologia, com contradições bastante signifi-
cativas. Por exemplo, o CNPq jamais financiou projetos de pesquisa em que pu-
déssemos incorporar os pesquisadores locais, os especialistas locais indígenas ou
não indígenas, como participantes na pesquisa de fato. A participação pode até ser
presencial, mas falo da participação enquanto pesquisadores reconhecidos. O CNPq
também até pouco tempo não reconhecia os conhecimentos tradicionais como
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dignos de financiamento para estudos. Por outro lado, recentemente saíram dois
editais simultâneos em que em um deles o CNPq reconhece a grande defasagem, a
grande ausência da instituição no financiamento de projetos junto às comunida-
des tradicionais, inclusive facilitando esse financiamento não só para as universi-
dades e centros de pesquisa, mas para organizações locais, organizações de povos
indígenas e comunidades tradicionais.

O CNPq, nos últimos três anos, tem financiado os institutos do milênio,
entre os quais se encontram projetos de bioprospecção, um deles recentemente
aprovado para uma rede de instituições estudar plantas potenciais no semi-árido.
Esse edital de criação dos institutos do milênio em nenhum momento menciona a
importância dos povos indígenas ou das comunidades locais no bioma, no caso
específico na Caatinga, no processo de pesquisa. Também não menciona critérios
de participação das comunidades na pesquisa nem repartição de benefícios.

Além disso, instituições como a própria Fapesp não exigem dos pesqui-
sadores que esses tenham submetido seus projetos a uma avaliação ética ou que
tenha havido um contato prévio com a comunidade para que obtivessem con-
sentimento prévio. A Fapesp exige somente que os projetos de experimenta-
ção, de testes de drogas p.ex., sejam aprovados por uma instância competente.

Por outro lado, vemos alguns institutos de pesquisa e desenvolvimento
no Brasil exigindo que todos os projetos que envolvam seres humanos tenham
sido aprovados pelo comitê de ética. Então o que vemos de uma maneira geral
no quadro institucional nacional são comportamentos contraditórios, falta de
articulação e desconhecimento da maioria dos marcos legais. Parece que o CNPq
não conhece uma série de coisas, o CNPq não dialoga com o Sisnep - Sistema de
Informações Nacional de Ética em Pesquisa. Infelizmente nem o próprio CNPq
está presente em instâncias de biotecnologia nem nesse fórum que é fundamen-
tal, assim como a SBPC e a Sociedade Brasileira de Etnobiologia.

João Mario Veríssimo Santié Tapuya (Funai)
Nos anos 80 eu e a doutora Cilene Alves do Ministério da Saúde elabo-

ramos um projeto chamado Central de Medicamentos e a doutora começou jus-
tamente buscando lá nas bases, Maranhão, Pará, toda a Amazônia, na Caatinga,
no bioma do centro, sul e no Cerrado, procurando as suas origens. Com a nova
política de medicamentos que foi implantada na chamada “democracia dos me-
dicamentos lights”, genéricos, o projeto foi boicotado; um projeto de ervas medi-
cinais que na sua maioria, 90%, derivava de conhecimento tradicional. A dra.
Alves tocava esse projeto, na época do então presidente José Sarney que inclusi-
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ve fez um grande projeto no Maranhão para a primeira dama Marly Sarney, que
se chamava horta de ervas medicinais do Maranhão. Mas quando ela citou uma
empresa internacional alemã, chamada Merck, os denunciou pelo extermínio
do jaborandi e ela pediu para acabar com o projeto da Central de Medicamentos
do Ministério da Saúde. E lá vou eu tocando dentro da Funai nas comunidades
indígenas as belíssimas idéias da dra. Alves do Ministério da Saúde.

Debra, quero saber quem financia as pesquisas sobre conhecimentos tra-
dicionais. Porque a imprensa mundial está dizendo que a Amazônia é um perigo
para o mundo, e essa idéia que circula na mídia internacional é proveniente dos
Estados Unidos. Eles devem explicar por que a Amazônia é um perigo para o mun-
do. Será que ela tem água demais, será que ela vai curar o mundo com suas rique-
zas inacabáveis, com os recursos, com as ervas medicinais indígenas? Quero saber
da nossa irmã indígena Debra, e também do nosso companheiro peruano Robert,
por que existem muitas empresas financiando projetos nas comunidades indíge-
nas, e quem está levando a melhor? Porque nós índios não levamos nada. Posso
citar o exemplo da Bodyshop que pertence à Inglaterra. Você chega nos aeroportos
internacionais e vê os cosméticos, creme para pele etc. Eles faturam U$ 200 mi-
lhões ao ano. Nós índios faturamos o quê? 200 milhões de zero à esquerda.

Respostas da mesa

Debra Harry (IPCB)
Primeiro vou responder a pergunta sobre a situação dos povos indígenas

nos Estados Unidos. Em termos de nosso estado como povos, durante os 250
anos de desenvolvimento de legislação federal indigenista, a nossa relação com
o governo dos EUA é considerada como sendo uma nação-dentro-de-uma-na-
ção. Como resultado do processo de colonização, através de tratados, através de
guerras, deslocamentos forçados das nossas terras etc., nós temos só uma por-
centagem pequena dos nossos territórios originais. Para muitos dos nossos po-
vos, que têm uma base em algum local, nós temos reconhecido governo autôno-
mo e jurisdição sobre esses territórios. É por isso que coisas como a lei modelo
que já mencionei foi introduzida. Similarmente ao povo Kuna, nós temos juris-
dição sobre todas as atividades acontecendo dentro dos nossos territórios. Nós
fazemos nossas próprias leis, governamos nossos recursos, governamos a pesqui-
sa, e temos leis a respeito de proteção de recursos culturais etc.

Eu devo clarificar que esta não é uma concessão de direitos, não é uma
concessão de autonomia governamental por parte dos Estados Unidos. São coisas
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que nós ganhamos com lutas e prote-
gemos através do processo de coloni-
zação. E representam uma erosão e uma
perda inacreditável de vidas, terras e al-
guns aspectos da nossa autodetermi-
nação. Houve uma violação sobre to-
das estas coisas.

Quando nós viermos para a
CDB em marco de 2006, alguns povos
indígenas do Norte vão representar as
suas próprias nações, enquanto outros
irão como parte de delegações gover-
namentais, e basicamente eles têm que
respeitar as posições do governo. Ha-
verá um grupo misturado. Muitos po-
vos indígenas do Norte e do mundo
inteiro continuam juntos, baseados em
nossa posição de respeito à autodeter-
minação, e isso também é nosso fator
de aliança no ambiente da ONU.

Com respeito à última pergun-
ta, gostaria de enfatizar que é uma per-
gunta muito importante de ser feita:
quem se beneficia de algo desta pes-
quisa? Se você é uma pessoa indíge-
na, precisa fazer esta pergunta cada vez
que alguém lhe vem com uma proposta para fazer isso ou aquilo. Nós temos que
olhar para além da cortina de fumaça, temos que antever as implicações poten-
ciais de um projeto sobre as gerações futuras. Nós temos que avaliar se é algo que
potencialmente aliena nossos direitos, nossos recursos, ou nosso conhecimento,
e se assim o for, então temos que ficar fortes e proteger estas coisas. Há muitos
projetos que vêm com boa linguagem que falam de repartição de benefícios, fa-
lam sobre valorizar as culturas indígenas, então nós temos que ter cuidado e ser
críticos. É por isso que eu sempre volto ao que pode parecer uma posição dura,
mas é uma posição essencial: você tem que representar e proteger seus próprios
direitos e interesses, em qualquer caso e em tudo o que você faz, e toda nação
tem que fazer isso. O que nós podemos fazer é apoiar um ao outro, em nossa luta

Quem se beneficia de algo
desta pesquisa? Se você é
uma pessoa indígena, precisa
fazer esta pergunta cada vez
que alguém lhe vem com
uma proposta para fazer isso
ou aquilo. Nós temos que
olhar para além da cortina de
fumaça, temos que antever as
implicações potenciais de um
projeto sobre as gerações
futuras. Nós temos que avaliar
se é algo que potencialmente
aliena nossos direitos, nossos
recursos, ou nosso
conhecimento, e se assim o
for, então temos que ficar
fortes e proteger estas coisas
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pelo direito à autodeterminação. É por isso que é muito importante ter este diá-
logo, trabalhar junto e estabelecer aquela união mínima à medida que nós entra-
mos nestas negociações ou participamos nestes debates.

Robert Guimarães Vásquez (Aidesep-Orau)
Sabes que tienen toda la razón delante de lo que hacemos, de nuestras

raíces, para terceros que utilicen el nombre para obtener beneficios sobre la base
de investigación, o cualquiera tipo de proyecto. Si toda institución de gobierno,
ONGs o de cualquiera agente externo que trae su esquema de proyecto ya elabo-
rado que solamente nos hacen participar de una fase, nosotros hemos dicho en
el centro de las organizaciones indígenas no vamos participar de ningún tipo de
proyecto donde no hemos participado de todas sus fases. Es decir, de la
planificación, ejecución o implementación, y evaluación de sus etapas.

Si no participamos de estos tres niveles, en nuestra estructura organizativa,
en el ámbito nacional, en las seis organizaciones regionales, hemos dichos que no
vamos avalar, no vamos aceptar proyectos de investigación de acceso a los recur-
sos genéticos donde hay esquemas ya impuestos. Toda la actividad debe orientarse
a lograr un objetivo mayor nuestro, enmarcados en nuestros planes de vida.
Bienvenidos aquellas ONGs que actúan de manera transparente en el marco de
respeto de nuestras normas legales existentes como también nuestras normas in-
ternas. Si no hay estos procedimientos apropiados, repito no vamos avalar, garantizar,

será el Estado o algún organismo internaci-
onal o bilateral, pero nosotros como los
pueblos indígenas, no; eso hemos dicho.

En nuestro país hemos dicho que
cuando alguna empresa estadounidense
farmacéutica intenta trabajar para poner
una marca de registro de un producto (Te
Shipibo), decimos no, cerramos todo inten-
to de apropiación de nuestro conocimiento
y el uso del nombre de nuestro pueblo para
una marca comercial. Aparentemente, hay
muchas cosas grandes que vienen de fuera,
pero si la estructura interna no esta sólida
va a ser fácil, pero si la estructura orgánica
en el ámbito interno esta sólida, podemos
lanzar la rueda arriba y no arriba hacia acá.

No vamos avalar, no
vamos aceptar proyectos
de investigación de
acceso a los recursos
genéticos donde hay
esquemas ya impuestos.
Toda la actividad debe
orientarse a lograr un
objetivo mayor nuestro,
enmarcados en nuestros
planes de vida
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Entonces yo creo que esto tiene que ver mas con como esta la estructura interna
que debe estar sólida.

Laure Emperaire (IRD)
Queria primeiro responder a pergunta do Fábio. Concordo totalmente e

reconheço a dificuldade de constituir em um conjunto coerente as medidas que
estão sendo colocadas atualmente. Algumas não aceitam a participação das po-
pulações tradicionais, outras permitem essa parceria. No caso do projeto do mi-
lênio sobre uso da biodiversidade brasileira, teria que analisar qual é a participa-
ção das populações locais e a repartição de benefícios. Por outro lado você colocou
que havia dois editais que permitiam a participação das populações locais nas
pesquisas. Isso é um passo em resposta a uma demanda dos nossos pesquisado-
res. Hoje são pequenos canais que estão se abrindo.

A respeito do comitê de ética: a regulamentação do comitê de ética indi-
ca que toda e qualquer pesquisa ligada ao ser humano precisa de autorização do
comitê de ética. O que eu entendo é que, seja com populações tradicionais ou
não, qualquer pesquisa tem que ser autorizada pelo comitê de ética. A grande
maioria das pesquisas envolve o ser humano de uma forma ou outra. A pergunta
é como criar uma plataforma de negociação? Uma primeira base seria se apoiar
mais nas associações científicas como a Sociedade Botânica do Brasil, a Socie-
dade Brasileira de Etnobiologia e Etnobotânica e outras, para criar uma deman-
da e para criar códigos que não se apóiem nos códigos elaborados fora do país;
criar um instrumento próprio mostrando a demanda da população de pesquisa-
dores. E essa população é grande. Olhando nos curriculum Lattes, vi que tem
9.470 pesquisadores que se definem com as palavras “substâncias naturais” e em
torno de 5.700 que se definem com a palavra “biodiversidade”. Acho que tem
um potencial nesse mundo de pesquisadores que tem que ser aproveitado e mo-
bilizado, através de associações científicas. O Instituto da Biodiversidade do
Cruzeiro do Sul no Acre mostra os pequenos passos neste sentido.

Perguntas do plenário

Laymert Garcia dos Santos (Unicamp)
Margarita, quando começamos essa briga de recursos genéticos, no co-

meço dos anos 90, a comunidade científica nos nossos países não tinha ainda
muito claro qual era o desafio, e quais eram as questões. Parece-me que, no
Brasil, a comunidade científica acordou para a questão na segunda metade dessa
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década, mas acordou e se aliou com nossos inimigos. Ou seja, quando a comuni-
dade científica como um todo (não estou falando das exceções) tem que se ma-
nifestar - por exemplo, no momento da votação da lei de biossegurança -, ela
fecha com o setor que é radicalmente contrário aos interesses dos detentores dos
conhecimentos tradicionais ou dos defensores dos recursos genéticos. Isso acon-
teceu no Brasil, e acho que uma das razões da nossa dificuldade hoje se deve ao
alinhamento da sociedade científica com o outro lado, graças inclusive à mira-
gem da transformação dos cientistas em cientistas empresários. Queria saber se
aconteceu o mesmo na Colômbia, se também a comunidade científica colombi-
ana se posicionou na mesma direção.

Para Laure eu queria perguntar o seguinte: você citou o Instituto da Bio-
diversidade em Cruzeiro do Sul como um exemplo que vai na direção contrária
ao que estou dizendo. Gostaria que explicasse um pouco por que considera que
esse instituto vai na direção certa.

Álvaro Tukano (Ainbal/Foirn)
Debra, queria saber como você vê o fato de o presidente Bush ter dito

que o primeiro eixo do mal é o Oriente Médio e o segundo são os indígenas das
Américas. Você acompanhou esse pronunciamento dele?

Dra. Laure, você disse que tem que fazer regras para as pesquisas realiza-
das. Como devem ser feitas essas regras? Quem pode fazer essas regras? Quem
deve fazer essa regras? Onde devem ser feitas essas regras? São os detentores ou
são pesquisadores? Será que eles vão obedecer essas regras?

Para o parente Robert, outro dia estava conversando com um parente que
mora na fronteira Brasil, Peru e Colômbia e ele disse que a legislação do Peru não
registra os índios, que os peruanos são todos iguais. Aí pergunto, vocês continuam
com a demarcação, continuam vivendo como índio dentro dessa pressão política?
Como vocês vivem? Hoje você está colocando que devemos guardar essas cerimô-
nias orais que a gente recebe de pai para o filho, essa herança que vem de muito
longe, sob pressão muito grande. Somos o povo Tukano do Amazonas e vivemos
no limite Brasil-Colômbia e sempre fomos pressionados para acabar com nossas
cerimônias orais, mas não conseguiram terminar, e nem vão pesquisar porque para
pesquisar a sabedoria do nosso povo tem que aprender a língua nossa.

Edna Marajoara (Cemem)
Existe uma política do MDA para os pequenos agricultores, que vai di-

reto ao povo na base, mas que está quase dormindo no gabinete do governo. E

83-160.pmd 17/2/2006, 12:22154



155

Capítulo I – Mesa II

agora o Ângelo me aparece com essa história dos bancos de dados. Os grandes
laboratórios estão de olho nos nossos conhecimentos tradicionais. Somos nós,
os detentores de conhecimentos tradicionais, que podemos levar o desenvolvi-
mento sustentável para nossas comunidades, para nosso povo, nessa política de
plantas medicinais. Eles vêm com o rolo compressor e vão nos achatar, vão for-
necer os fitoterápicos para o SUS e nós vamos ficar de novo chorando e gritan-
do. A política está indo para consulta pública até o fim do mês, tem 60 dias de
consulta, depois um seminário, mas não tem representação indígena nessa polí-
tica. Precisamos tomar conta do que é nosso.

Respostas da mesa

Margarita Florez (Ilsa)
Bueno, respecto de lo que dice Laymert, en Colombia se dió, como en toda

la América latina, que desde los investigadores científicos no había cuestionamiento
sobre los conceptos de comunidades indígenas y conocimiento tradicional. Pero
cuando las comunidades
comenzaron a darse cuenta de
las implicaciones del concepto
de conocimiento, se resistieron
a otorgarlo sin saber que
estaban haciendo, por eso se les
culpó a las comunidades indí-
genas y a los negros de no
ayudar a los investigadores, y de
convertirse en un obstáculo
para las investigaciones.

En Colombia no hay
una cercanía con las empre-
sas de biotecnología porque
no es un sector que esté
desarrollado. Pero en un
estudio sobre el tipo de con-
tratos de bioprospección
que se hacían en el país,
hará unos dos años, se llegó
a la conclusión de que la

Mientras el tiempo pasa, ya ha
pasado más de una década del
CDB, y mientras que nos ponemos
de acuerdo sobre el régimen de los
recursos y del conocimiento, y
pese a todas las conferencias
internacionales que  discuten el
tema, el conocimiento se está
erosionando, se está extinguiendo.
Mientras se piensa en repartir
beneficios lo que tenemos que
pensar es que los conocimientos
necesitan un fortalecimiento de
forma intrínseca
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mayoría de los estudios de bioprospección que se esta haciendo en el país eran
producto de convenios con centros de investigación de universidades del norte,
y que sobre los resultados de estas investigaciones, y los recursos involucrados en
ellas, no había ningún control.

El primer comentario es que hay incoherencias, y eso habría que aceptarlo,
existe una fragmentación ilimitada en los países. Hay un enfrentamiento entre
el sector académico y las comunidades indígenas Si bien se ha avanzado en pro-
tocolos de investigación, nosotros tenemos algunos de estos, el problema no se
aborda de una manera estructural. En algunos casos se dan buenos ejemplos de
acuerdos entre estos grupos, pero la incoherencia permanece, y aun más se puede
decir que se va a intensificar.

La segunda cuestión es que de acuerdo a los documentos de la última
COP hay avances de los países y los usuarios de los recursos genéticos, para
exigir que se presenten  los certificados de origen de los recursos como prerrequisito
para obtener la financiación de investigaciones. Esto es un comienzo, tardío
pero un inicio de la implementación del CDB.

Otro aspecto que quiero destacar es que mientras el tiempo pasa, ya ha
pasado más de una década del CDB, y mientras que nos ponemos de acuerdo
sobre el régimen de los recursos y del conocimiento, y pese a todas las conferen-
cias internacionales que  discuten el tema, el conocimiento se está erosionando,
se está extinguiendo. Mientras se piensa en repartir beneficios lo que tenemos
que pensar es que los conocimientos necesitan un fortalecimiento de forma in-
trínseca. Y en este sentido, en Colombia, hoy gran parte de las comunidades
negras e indígenas viven fuera de sus territorios a causa de la violencia. Sin em-
bargo en medio de esto algunos grupos intentan fortalecer su conocimiento, de
imponer controles a través de reglamentos internos. Entonces, no hay que olvi-
dar los extremos de toda esta discusión: para que los conocimientos sigan
fortaleciéndose es necesario fortalecer a las comunidades que los detentan. Yo
creo que los investigadores que se acercan a las comunidades deben apoyarlas,
sin introducirse en su fuero interno.

Quisiera hacer una observación: el primer contrato que estudié de
bioprospección, en 1992 o 1993, era entre el pueblo Awa, una comunidad
binacional de Ecuador y Colombia, y el Instituto Nacional del Cáncer de Esta-
dos Unidos. Era un documento de  cuatro hojas, en inglés, y como contra-
prestación al conocimiento, se ofrecía a la comunidad que un delegado suyo
pudiera ir al laboratorio del centro de investigación. Pero uno se preguntaba:
qué iba a hacer un indígena en un laboratorio frente a unas máquinas que no
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conocía, y en un idioma extraño, esa no era una forma de compensarlos por el
conocimiento. Y recuerdo una solicitud de acceso a los recursos genéticos de
todas las áreas de parques nacionales, y en ese caso la transferencia de tecnología
era enseñar a manejar la máquina. Había un pago de unos 50.000 dólares, pero
algunos propusimos que más bien reuníamos esa plata, se la dábamos al Estado y
que la cosa quedara ahí.

Robert Guimarães Vásquez (Aidesep-Orau)
Las referencias, creo que lo mejor es hacer un mecanismo de protección

interno y eso hay que fortalecer.
El tema de registro, de hecho esto no es un sistema, es un esquema, es un

experimento. Luego nosotros mismos estamos haciendo es esquema de estructura
de registro y protección, y esta escrito en nuestro propio idioma.

En cuanto al tema de la distribución de beneficios. Muchas veces en estos
encuentros previos, lo primero que hacemos es presentar por lo general una lista
larga de nuestras necesidades. Eso es muy común, cuando se habla de distribución
de beneficios, de que hay una posibilidad de beneficios, lo que hacemos es presentar
una lista larga de nuestras necesidades, desde construcción de escuelas, de
construcción de un montón de cosas. Estos beneficios están orientados a fortale-
cer y garantizar la protección interna, de los territorios, y siempre la decisión es la
de la distribución de beneficios de manera colectiva. Estas son algunas pautas para
comentar en esta parte, y no olvidar que se dan concesiones forestales, petroleras
en territorios indígenas ¿quienes nos están controlando? Estas son las actividades
que generan mayor impacto en los territorios indígenas.

Nosotros tenemos, en este momento, dos compañeros de la organización
indígena en la cárcel (Milton Silva, shipibo y Herder Cagna, ashaninka) ya a dos
años ¿por que? Justamente, porque no estamos de acuerdo con el proceso de
concesiones forestales. La comunidad ashaninka de Chorinashi tomó la decisión
autónoma de cerrar su territorio y expulsar una concesión por estar con el gobierno,
área de más de doscientos mil hectáreas dentro de territorios indígenas.

En este caso los poderes judiciales de nuestro país no garantizan el debido
proceso en los juicios orales, estamos evaluando para presentar posiblemente
una denuncia ante instancias supranacionales si no se resuelve el caso.

Un derecho legitimo, y si tenemos que se les den a los pueblos indígenas.
Y si tenemos que negociar en el marco de la interculturalidad ¡hagamos! Pero, si
hay que participar para distribuir todas las reglas del juego, perfecto, hay normas
internas. Y esa es una decisión autónoma de los pueblos indígenas, de determi-
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nar si lo hacen o no, hay normas internas, hay que considerar los procedimientos
internos que estuvimos discutiendo estos días. En este marco de la
interculturalidad, esperamos construir una agenda común con los aliados estra-
tégicos, con todos ustedes, y con los indígenas de la cuenca de amazonía. Eso es
lo que espero y con eso quiero concluir.

Debra Harry (IPCB)
Creio que os povos indígenas são considerados como uma grande amea-

ça porque nossos estilos de vida representam, de várias formas, uma alternativa
à globalização. É por isso também que estou tão preocupada com a CDB e essa
grosseira e vergonhosa pressa em elaborar um regime internacional de acesso e
repartição de benefícios para comercializar os recursos genéticos do mundo e
estabelecer esse quadro em que todos repartirão os lucros da comercialização da
vida. O que aconteceu com a intenção original da CDB? O que aconteceu com
a conservação e o uso  sustentável? O que aconteceu com todas essas coisas que
levantaram as esperanças das pessoas em 1992? Isso não está mais sobre a mesa.
A discussão proeminente é sobre acesso e repartição de benefícios.

Eu espero que, trabalhando juntos com nossos aliados, nossos parceiros
e nossos amigos, nós possamos tentar trazer um pouco de justiça, um pouco de
pensamento lúcido nestes debates que têm um impacto tão profundo para todo
o mundo e não só para os Povos Indígenas. Ninguém ganha com a privatização

Ninguém ganha com a privatização dos alimentos ou de
nossos remédios. Talvez se você for o dono de uma
patente ou tiver muito dinheiro poderá acessar esse bens.
Para beneficiar a esses é que o sistema foi criado, ele não
foi criado para beneficiar a sociedade. Qual foi a última
vez que alguém viu uma inovação cedida livremente para
todo o mundo? Qual foi a ultima vez que alguém viu um
medicamento compartilhado livremente com todo o
mundo, de modo que nós pudemos compartilhar essa
inovação? Isto simplesmente não acontece
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dos alimentos ou de nossos remédios. Talvez se você for o dono de uma patente ou
tiver muito dinheiro poderá acessar esse bens. Para beneficiar a esses é que o siste-
ma foi criado, ele não foi criado para beneficiar a sociedade. Qual foi a última vez
que alguém viu uma inovação cedida livremente para todo o mundo? Qual foi a
ultima vez que alguém viu um medicamento compartilhado livremente com todo
o mundo, de modo que nós pudemos compartilhar essa inovação? Isto simples-
mente não acontece; isto não é o contexto de que nós estamos falando.

Nós temos que ser apaixonados, irmãos e irmãs indígenas, sobre estas
questões. Nós temos que nos preocupar com estas questões. Infelizmente, nós
temos que ser céticos porque isso é o que a história nos ensina. Temos um dilema
moral quando começamos a considerar nosso envolvimento em arranjos
contratuais de repartição de benefícios. Existem muitas coisas para nos preocu-
parmos antes de dar esse passo e começar a trilhar este caminho. O que estamos
outorgando durante o processo em troca de benefícios monetários? O que você
que está vendendo? Você tem o direito para vender isto? Que impacto terá isso
nas gerações futuras? O que isso tem a dizer sobre as obrigações aos seus ante-
passados, sobre a proteção da sua terra, seus recursos e seu conhecimento? Estas
são as questões que nós temos que perguntar a nós mesmos, no momento em
que nós começamos olhar para estas propostas, se elas estão vindo do exterior,
dos governos nacionais, ou outras instituições.

Eu espero que a informação que nós compartilhamos, e o diálogo que
nós iniciamos, vá deflagrar algum pensamento crítico e reflexão. Muitas organi-
zações indígenas estão lutando para desenvolver soluções para todos os níveis de
tomada de decisão, e nós temos que continuar lutando para achar soluções para
a sociedade em geral.

Laure Emperaire (IRD)
Primeiro queria responder a pergunta do Laymert sobre o Instituto de

Biodiversidade. O Instituto de Biodiversidade foi concebido como um elemento
de um projeto mais geral que se chama Universidade da Floresta. No início era
um projeto de construção de uma entidade independente que respondesse às
expectativas das populações locais em matéria de pesquisa científica e formação
de recursos humanos. Por uma série de razões o projeto não pôde ser realizado
como inicialmente previsto, e se tornou a Universidade da Floresta, como um
curso avançado da Universidade Federal do Acre. Está sendo efetivado agora.
Não me parece que seja uma solução ideal, mas tem estabelecido bases conceituais
iniciais que o diferencia de outros projetos. Quer dizer, as formas de pesquisa
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envolvem as populações locais. O fato das instituições aceitarem que a pesquisa
seja descentralizada em Cruzeiro do Sul me parece um grande avanço.

A outra pergunta era sobre a construção de regras em parceria entre os
pesquisadores e as populações locais. Eu não tenho nenhuma solução. Não se
pode pensar em criar novas e novas entidades que acabam diluindo o problema
da pesquisa entre todas as instituições. Mas da mesma forma que uma série de
criações estão sendo levadas adiante pelas próprias organizações indígenas, na
educação e na saúde, talvez haja uma possibilidade de abrir um lugar de reflexão
dentro das organizações indígenas sobre o papel da pesquisa, da forma que as
populações locais querem. E a partir daí criar canais de comunicação com as
universidades. Para não ser uma instituição que caia de pára-quedas nas locali-
dades, tem que haver uma construção local. Talvez depois seja necessário inserir
essas construções locais em um sistema municipal, estadual ou nacional. A ques-
tão do que as populações locais querem em termos de pesquisa deve ser debatida
no âmbito das organizações locais, sabendo que é um processo que muitas vezes
ultrapassa uma geração, é um processo longo.

Da mesma forma que uma série de criações estão
sendo levadas adiante pelas próprias organizações
indígenas, na educação e na saúde, talvez haja uma
possibilidade de abrir um lugar de reflexão dentro das
organizações indígenas sobre o papel da pesquisa, da
forma que as populações locais querem. E a partir daí
criar canais de comunicação com as universidades
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Artigo

A RB no Acesso e Repartição de Benefícios (ARB):
Questões Críticas para Povos Indígenas

Debra Harry e Le‘a Malia Kanehe
Conselho dos Povos Indígenas contra o Biocolonialismo

Introdução

Há muita discussão sobre acesso e repartição de benefícios atualmente.
Países que foram historicamente roubados dos seus recursos genéticos por esta-
dos mais poderosos estão determinados a estabelecer regras básicas de compro-
misso, que lhes permitam uma justa repartição de benefícios derivados do uso
dos seus recursos. Países relativamente pobres em biodiversidade, uma pobreza
às vezes acentuada por práticas de desenvolvimento destrutivas, não querem
perder o acesso aos recursos genéticos desses países ricos em biodiversidade. A
tensão entre os dois lados, entre os estados do Sul e do Norte, conduziu à articu-
lação de uma “justa e eqüitativa repartição de benefícios derivados do uso de
recursos genéticos” como um objetivo primário da Convenção sobre Diversida-
de Biológica (CDB) em 1992. Agora, mais de dez anos depois, a discussão na
CDB chegou à elaboração e negociação de um regime internacional sobre aces-
so e repartição de benefícios.

Infelizmente, a CDB não reconhece os povos indígenas como titulares
de uma vasta quantidade dos recursos genéticos do mundo. Na realidade, a CDB
só reconhece a soberania dos estados em relação aos seus recursos genéticos, e
ignora os direitos de propriedade dos povos indígenas nos mesmos territórios.
Nos debates internacionais, as discussões sobre os direitos dos povos indígenas
são lançadas em uma linguagem diminutiva ou entre parênteses. Por exemplo, a
CDB se refere a “comunidades locais e indígenas” em vez de “povos indígenas”.1

Assim, ignora o status dos povos indígenas como detentores de direitos e rebaixa
os povos indígenas ao status de stakeholders,2 partes interessadas, categoria essa

1 Veja Convenção sobre Diversidade Biológica, Artigo 8(j). http://www.biodiv.org
2 Veja Decisão VI/24: o Acesso e repartição de benefícios relacionados aos recursos genéticos, UNEP/
CDB/COP/6/6, para. 56 (“O envolvimento de atores relevantes, em particular comunidades indígenas e
locais, nos diferentes estágios de desenvolvimento e implementação de acordos de acesso e repartição de
benefícios pode cumprir papel relevante na facilitação do monitoramento e cumprimento”).

161-228.pmd 17/2/2006, 12:22161



162

documentos  ISA 9

que inclui corporações, instituições acadêmicas, organizações não-governamen-
tais, e qualquer outra entidade não-estatal.

Dito isso, o que significa repartição de benefícios para os povos indíge-
nas? Que incentivo temos para participar desses acordos, particularmente se
nossos direitos de propriedade são marginalizados? Quais são as implicações de
participar em acordos de repartição de benefício de recursos genéticos? Como os
povos indígenas podem ir além dos limitados modelos orientados pelo mercado,
que são apresentados a eles? Essas são algumas das questões a serem discutidas
neste capítulo.

I. Soberanias Conflitantes sobre Recursos Naturais

A luta dos povos indígenas pela autodeterminação ocorre em várias fren-
tes, global, nacional e localmente. A caça corporativa por recursos genéticos
dentro de nossos territórios cria novas dificuldades para quem mantém sobera-
nia permanente sobre recursos naturais que foram por muito tempo explorados
por governos coloniais. Direitos de propriedade intelectual estão sendo usados
para transformar a natureza e processos da vida em propriedade privada. O ma-
terial genético, uma vez considerado propriedade privada, torna-se alienável;
isto é, pode ser comprado e vendido como uma mercadoria. Isso, aos olhos de
muitos povos indígenas, é uma tentativa de legalizar o furto, um furto que en-
tendemos como “biocolonização” - a ampliação da colonização para os recursos
biológicos e o conhecimento de povos indígenas.3 Abaixo, discutimos o direito
dos povos indígenas à soberania permanente sobre seus recursos genéticos, e o
conflito surgido da proposta da CDB de um regime internacional de acesso aos
nossos recursos e a repartição de benefícios que a partir daí podem surgir.

A. Soberania Permanente dos Povos Indígenas
sobre seus Recursos Genéticos

O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, Artigo 1(1) e o
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Artigo 1(1),
declaram: “Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude deste
direito, determinam livremente seu estado político, e livremente buscam seu

3 Para mais discussões sobre “biocolonialismo”, veja Harry, D. et al, Indigenous Peoples, Genes and Genetics:

What Indigenous People Should Know About Biocolonialism, 2000. On-line: http://www.ipcb.org.
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desenvolvimento econômico, social e cultural’.4 O Relator Especial de Direitos
Humanos das Nações Unidas Miguel Alfonso Martinez declara, no seu estudo
sobre tratados, que “aos povos indígenas, como todos os povos da Terra, é confe-
rido esse direito inalienável’.5 Ele explica mais adiante que a Carta das Nações
Unidas “reconhece a importância do respeito ao ‘princípio de direitos igualitári-
os e autodeterminação dos povos’ (Art. 1.2), uma maneira simples, direta e não-
qualificada de dizer todos os povos, sem exceção”.6

Apesar da existência desses padrões internacionais de direitos humanos,
é amplamente reconhecido que os Estados freqüentemente negam ou reduzem a
capacidade de povos indígenas de exercitarem o direito à autodeterminação.
Não obstante, o direito à autodeterminação é a premissa fundamental na qual
povos indígenas afirmam seus direitos de propriedade, inerentes e inalienáveis,
sobre seus conhecimentos tradicionais e recursos biológicos.

Embora vários instrumentos internacionais de direitos humanos reconhe-
çam a natureza coletiva dos direitos à autodeterminação dos povos indígenas,7 o
Projeto de  Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas é o instru-
mento internacional mais representativo do pensamento e da participação Indíge-
na,8 e seus padrões constituem os padrões mínimos para a sobrevivência, dignida-
de e bem-estar dos povos indígenas do mundo.9 O Projeto de Declaração da ONU
declara que “povos indígenas têm o direito de possuir, desenvolver, controlar e usar
as terras e territórios (...) que tradicionalmente possuem, ocupam ou usam”.10

Uma parte fundamental do direito à autodeterminação é o exercício da
soberania permanente dos povos sobre os recursos naturais dentro de seus terri-

4 Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado em 19/12/1966, vigente desde 23/03/1976,
999 U.N.T.S. 171;  Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado em 19 /
12/1966, vigente desde 03/01/1976, 999 U.N.T.S. 3.
5 Martinez, M.A., Study on treaties, agreements and other constructive arrangements between States and indigenous

populations, Relatório Final do Relator Especial, E/CN.4/Sub.2/1999/20, para. 256.
6 Ibid., para. 210.
7 Veja Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, 1989, da Organização Internacional do Trabalho,
disponível:  http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C169, e o Projeto de Declaração Americana dos
Direitos de Povos Indígenas da Organização dos Estados Americanos, versão aprovada pelo IACHR na
sessão 1278 do dia 18 de setembro de 1995. Para revisões mais recentes, veja on-line:  http://www.oas.org/
consejo/CAJP/Indigenous%20documents.asp.
8 Venne, S.H., Our Elders Understand Our Rights: Evolving International Law Regarding Indigenous Rights,
Theytus Books Ltd: Canada,1998, p.137.
9 Ibid.
10 Projeto de Declaração das Nações Unidas sobre Direitos de Povos Indígenas, E/CN.4/Sub.2/1994/2/
Add.1 de 20 de abril de 1994 (Artigo 26).
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tórios. O direito de soberania permanente sobre recursos naturais inclui o prin-
cípio de que “povos e nações devem ter a autoridade para administrar e contro-
lar seus recursos naturais, e sendo assim gozar dos benefícios do seu desen-
volvimento e conservação”.11 Ademais, “o princípio foi e continua sendo uma
pré-condição essencial para a realização do direito dos povos à autodetermina-
ção e ao desenvolvimento.”12

No relatório final do Relator Especial de Direitos Humanos da ONU
sobre Soberania Permanente dos Povos Indígenas sobre seus Recursos Naturais,
Erica-Irene Daes declara que os avanços nas últimas décadas do direito interna-
cional e das normas de direitos humanos em particular demonstram que atual-
mente existe um princípio legal desenvolvido que os povos indígenas têm o di-
reito coletivo às terras e territórios que tradicionalmente usam e ocupam, e que
este direito inclui o direito de usar, possuir, administrar e controlar os recursos
naturais existentes dentro de suas terras e territórios.13

Além disso, a Relatora Especial Daes observa que recursos genéticos es-
tão entre os recursos naturais que pertencem aos povos indígenas.14 Em relação
ao direito de soberania permanente sobre os recursos naturais dos povos indíge-
nas, a Relatora Especial Daes conclui, “é um direito coletivo em virtude do qual
os Estados são obrigados a respeitar, proteger, e promover os interesses governa-
mentais e de propriedade dos povos indígenas (como coletividades) em relação
aos seus recursos naturais”.15

B. CDB e um Regime Internacional de Acesso e Repartição de Benefícios

Os direitos dos povos indígenas sobre os recursos naturais de seus territó-
rios foram marginalizados pela CDB. Os estados nações não tinham o direito de
fazer acordos como os que foram feitos na CDB, que reduziram os direitos dos
povos indígenas.16 De acordo com a CDB, os estados são as únicas entidades reco-

11 Daes, E. - I. A., Indigenous Peoples’ Permanent Sovereignty Over Natural Resources, Relatório Final do
Relator Especial, E/CN.4/Sub.2/2004/30, para. 6, 13 de julho de 2004.
12 Ibid.
13 Ibid., para. 39
14 Ibid., para. 42
15 Ibid., para. 40
16 Para uma compilação de padrões legais relevantes relacionados a terras indígenas e recursos, veja Daes,
E. - I. A., Indigenous Peoples and Their Relationship to Land, Relatório Final Preparado pelo Relator Especial,
E/CN.4/Sub.2/2001/21, Anexo. Para um resumo sobre o reconhecimento da soberania de povos Indíge-
nas, veja Daes, E.-I.A., trabalho citado na nota (11), parágrafo. 20-30.
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nhecidas com soberania sobre recursos naturais. O direito dos povos indígenas à
soberania permanente sobre recursos naturais é particularmente ameaçado pelo
Artigo 15.1 da CDB que declara: “Reconhecendo os direitos soberanos dos Esta-
dos sobre seus recursos naturais, a autoridade para determinar o acesso a recursos
genéticos pertence aos governos nacionais e está sujeita à legislação nacional.”
Além disso, o Artigo 15.5 exige que “o acesso aos recursos genéticos deve estar
sujeito ao consentimento prévio fundamentado da Parte Contratante provedora
desses recursos, a menos que de outra forma determinado por essa Parte.” Assim,
de acordo com a CDB, direitos soberanos para controlar o acesso a recursos gené-
ticos são reconhecidos apenas às Partes Contratantes, isto é, para os estados.

Até agora, a única ligação entre povos indígenas e recursos genéticos que
as Partes da CDB estão dispostas a fazer é o reconhecimento de que povos indíge-
nas podem deter conhecimentos tradicionais sobre tais recursos. As Partes ainda
precisam reconhecer os povos indígenas como soberanos ou proprietários legíti-
mos dos recursos genéticos de seus territórios. O Artigo 8(j) da CDB contém um
dispositivo visando encorajar a repartição eqüitativa dos benefícios derivados do
uso de conhecimento, inovações e práticas de comunidades indígenas e locais,
com estilos de vida tradicionais relevantes à conservação e o uso sustentável da
diversidade biológica.17 Porém, o Artigo 8(j) está sujeito à legislação nacional. Em-
bora o Artigo 8(j) exija a mais ampla aplicação do conhecimento tradicional, ino-
vações e práticas das comunidades indígenas e locais “com a aprovação e a partici-
pação dos detentores desses conhecimentos, inovações e práticas”, não estabelece
como padrão de aprovação o consentimento prévio informado, como ocorre no
caso dos Estados e do acesso a recursos genéticos.

Um passo importante em direção ao desenvolvimento de um regime in-
ternacional  de acesso e repartição de benefícios foi dado na sexta Conferência
das Partes (COP VI) realizada em Haia, em abril de 2002. Naquela reunião, 180
Partes adotaram as voluntárias Diretrizes de Bonn sobre Acesso a Recursos Ge-
néticos e Repartição Justa e Eqüitativa dos Benefícios Derivados de seu Uso.
Esperava–se que as diretrizes servissem para “assistir as Partes, Governos e ou-

17 O texto do Artigo 8(j) declara que, “Cada Parte contratante deve, na medida do possível e confor-
me o caso:  (...) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhe-
cimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida
tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar
sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento,
inovações e práticas; e encorajar a repartição eqüitativa dos benefícios oriundos da utilização desse
conhecimento, inovações e práticas.”
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tras partes interessadas a desenvolver estratégias gerais de acesso e repartição de
benefícios, e a identificar os passos envolvidos no processo de obtenção do aces-
so a recursos genéticos e de repartição de benefícios. Mais especificamente, as
diretrizes pretendiam auxiliar o estabelecimento de medidas legislativas, admi-
nistrativas ou políticas sobre acesso e repartição de benefícios”.18

É importante ressaltar que a grande maioria dos povos indígenas represen-
tados na COP VI, constatando que a sua participação no desenvolvimento das
Diretrizes era de facilitadora da biopirataria dos seus próprios recursos e conheci-
mentos, tomaram a decisão consciente de não participar ativamente das discus-
sões sobre as Diretrizes, e consequentemente rejeitaram a sua implementação.

De acordo com o Artigo 15 da CDB que reconhece o “direito soberano dos
Estados sobre seus recursos naturais”, as Diretrizes de Bonn sugerem que o acesso a
recursos genéticos deveria ser controlado por autoridades nacionais competentes.

O Parágrafo 26 diz: “Os princípios básicos de um sistema de consenti-
mento prévio informado deveriam incluir: (...) Consentimento da autoridade
nacional competente no país provedor. Deve ser obtido também o consentimen-
to de partes interessadas relevantes, como comunidades indígenas e locais, con-
forme as circunstâncias e sujeito a legislação nacional.”

O Parágrafo 31 desenvolve o assunto ao declarar: “Respeitando os direi-
tos de comunidades indígenas e locais associados aos recursos genéticos sendo
acessados, ou quando conhecimento tradicional associado a esses recursos ge-
néticos seja acessado, o consentimento prévio informado das comunidades indí-
genas e locais, bem como a aprovação e envolvimento dos detentores de conhe-
cimento tradicional, inovações e práticas devem ser obtidos, de acordo com suas
práticas tradicionais, políticas de acesso nacionais e sujeitas às leis nacionais.”

Essa linguagem evidencia o fato que as Diretrizes de Bonn promovem a
soberania nacional sobre recursos naturais, e sujeita os direitos dos povos indí-
genas às políticas e leis nacionais. Embora as Diretrizes não sejam vinculantes,
as Partes as consideram como “um primeiro passo oportuno de um processo
evolutivo” e as consideram como base para um futuro regime.19

Alguns meses depois que a COP VI adotou as Diretrizes de Bonn, a Cúpula
Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (CMDS) convocou os países a “ne-
gociar, dentro da estrutura da [CDB], tendo em mente as Diretrizes de Bonn, um

18 Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica, Acesso a Recursos Genéticos e Repartição de
Benefícios:  Diretrizes de Bonn. Webpage disponível: http://www.biodiv.org/programmes/socio-eco/benefit/
bonn.asp. Visto em dezembro, 2004.
19 Ibid.
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regime internacional para promover e salvaguardar a repartição justa e eqüitativa
dos benefícios derivados do uso dos recursos genéticos”.20 Além disso, a Resolução
57/260 da Assembléia Geral da ONU, adotada na 57ª sessão, convidou a COP VII a
tomar as medidas apropriadas em relação ao compromisso feito na CMDS.21 Posteri-
ormente, na reunião inter-sessional da CDB sobre o Programa de Trabalho Plurianual
da Conferência das Partes até 2010, realizada em março de 2003, uma recomenda-
ção foi feita para que o Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre acesso e repartição de
benefícios (Grupo de Trabalho ARB), considerasse o processo, natureza, escopo,
elementos e modalidades do regime internacional sobre acesso e repartição de bene-
fícios, em sua segunda reunião em dezembro de 2003. Após, na reunião de dezem-
bro, o Grupo de Trabalho ARB preparou recomendações sobre o termo de referência
para a negociação de um regime internacional, e as submeteu à 7ª Conferência das
Partes (COP VII), marcada para fevereiro de 2004, em Kuala Lumpur, na Malásia.22

Na COP VII, as Partes se envolveram em extensas discussões sobre o
mandato e o termo de referência do Grupo de Trabalho sobre ARB e decidiram
que o Grupo de Trabalho iria “elaborar e negociar um regime internacional sobre
acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios com o objetivo de adotar
um instrumento(s) para efetivamente implementar as disposições do Artigo 15 e
do Artigo 8(j).” O Grupo de Trabalho deve se reunir duas vezes antes da próxi-
ma COP em 2006, e tem como mandato trabalhar “em colaboração com o Gru-
po de Trabalho Ad Hoc sobre o Artigo 8(j) e disposições relacionadas”.23

Para os povos indígenas, a linguagem preambular da decisão da COP VII
relacionada ao regime internacional, em que se reafirmou “os direitos soberanos
dos Estados sobre seus recursos naturais, e que a autoridade para determinar o
acesso aos recursos genéticos pertence aos governos nacionais e está sujeita à
legislação nacional, conforme o Artigo 3 e o Artigo 15, parágrafo 1”,24 estabelece
um cenário perigoso para as futuras negociações do regime de ARB. O Fórum
Indígena Internacional sobre Biodiversidade (FIIB), representando o caucus

20 Nações Unidas, Plano de Implementação da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, para.
44(o). Em Nações Unidas, Relatório da Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável, A/CONF.199/
20 *, 35. Disponível on-line: http://www.johannesburgsummit.org.
21 Resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas 57/260, 20 de Dez. de 2002, para. 8, disponível on-
line: http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r57.htm.
22 Relatório do Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre Acesso e Repartição de Benefícios na sua segunda Reu-
nião, 10 de dez. de 2003, UNEP/CDB/COP/7/6.
23 Regime Internacional de Acesso a Recursos Genéticos e Repartição de Benefícios, UNEP/CDB/COP/7/
21, Decisão VII/19 D., pág. 300.
24 Ibid., pág. 299.
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completo dos povos indígenas presente à COP, fez uma declaração em Kuala
Lumpur opondo-se a essa linguagem, e afirmando que o direito humano inter-
nacional reconhece que os estados não têm soberania absoluta sobre os recursos
naturais. Entretanto, as Partes naturalmente se recusaram a rever suas posições.

Embora os povos indígenas sejam considerados apenas observadores na
COP, insistimos veementemente que as partes reconheçam nossos direitos du-
rante a elaboração do regime internacional. No fim, Canadá e Austrália bloque-
aram a linguagem proposta pela União Européia, que contava com apoio de
outros estados. A proposta era incluir na linguagem do texto que o regime inter-
nacional reconhecerá os direitos dos povos indígenas. Por fim, a linguagem
preambular da decisão adotada apenas declarou que “o regime internacional
deveria reconhecer e respeitar os direitos das comunidades indígenas e locais”.25

Durante a COP VII, os povos indígenas conseguiram pressionar pela
inclusão da legislação internacional de direitos humanos, como a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e
Políticos, e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Cultu-
rais, em uma longa lista de outros instrumentos e processos a serem considera-
dos como possíveis elementos de um regime internacional. Embora essa inclu-
são dê alguma base para pressão nos próximos encontros, não há nenhuma
garantia que o regime resultante das negociações será consistente com a legisla-
ção internacional de direitos humanos. Em encontros passados da CDB, os po-
vos indígenas apontaram que o Artigo 22.1 da Convenção exige que as decisões
da COP sejam consistentes com outras convenções internacionais, incluindo a
legislação internacional de direitos humanos.26 Infelizmente, algumas partes (Ca-
nadá, Austrália e Nova Zelândia) e alguns governos observadores que não fazem
parte da Convenção (p.ex., Estados Unidos) não concordam e solicitaram um
parecer do consultor jurídico da CDB em apoio à sua posição.

Antes do fim das deliberações da COP VII, várias organizações indíge-
nas presentes enviaram um alerta aos povos indígenas do mundo sobre o regime
internacional iminente.

Para os povos indígenas que ansiosamente seguiram as discussões em
Kuala Lumpur, a agenda das Partes é clara. As Partes estão desenvolvendo um

25 Ibid., pág. 300.
26 Artigo 22.1 declara: “As disposições desta Convenção não devem afetar os direitos e obrigações de
qualquer Parte contratante decorrentes de qualquer acordo internacional existente, salvo se o exercício
desses direitos e o cumprimento dessas obrigações causem grave dano ou ameaça à diversidade biológica.”
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regime que vai facilitar a livre biopirataria... “Infelizmente, tudo que podemos
fazer é pedir aos povos indígenas que se preparem. O regime da biopirataria está
chegando. Eles devem fazer o que for necessário para proteger seus recursos e
conhecimentos em nível local. Seus direitos básicos à autodeterminação não
serão reconhecidos neste nível”.27

II. Estudo de Caso: Crítica Indígena de um Acordo de
Repartição de Benefícios

Como a CDB se nega a reconhecer os povos indígenas como soberanos,
proprietários ou detentores de direitos sobre os recursos genéticos dentro dos
seus territórios, criou-se um estrutura ideal para alimentar a biopirataria. Nesse
contexto, os povos indígenas são vistos somente como detentores de conheci-
mentos tradicionais, e não como detentores de direitos territoriais, cujo consen-
timento deve ser obtido antes do acesso a recursos dentro dos seus territórios. O
famigerado acordo que envolve os povos San do deserto de Kalahari, na África
do Sul, mostra os problemas dessa estrutura de repartição de benefícios.

O conhecimento tradicional do povo San sobre o talo de um cacto
chamado Hoodia, levou a companhia farmacêutica britânica Phytopharm
ao desenvolvimento de uma potencial droga contra a obesidade. Os San
tradicionalmente usavam a Hoodia para evitar a fome durante as caçadas. A
Phytopharm alegou ter descoberto uma cura potencial para a obesidade deri-
vada da planta Hoodia. O Conselho Sul Africano de Pesquisa Científica e
Industrial (CSIR) vendeu os direitos de manipulação da Hoodia para a
Phytopharm, que depois patenteou o P57, ingrediente supressor de apetite da
Hoodia. Posteriormente, a Phytopharm vendeu os direitos de licenciamento
da droga por $21 milhões de dólares para a Pfizer, gigante farmacêutica dos
EEUU, sem sequer notificar os San, muito menos obter seu consentimento
para a transação. Representantes da Phytopharm depois alegaram que acredi-
tavam que os povos San, que usavam Hoodia, estavam extintos. Na realidade,
a população dos San é de aproximadamente 100.000 indivíduos espalhados
por toda a África do Sul, Botswana, Namíbia e Angola.28

27 Boletim de imprensa. CBD’s International Regime: Indigenous Activist Organizations Call for No Access

Zones to Genetic Resources and Indigenous Knowledge, 19 de Fevereiro, 2004 . Disponível on-line: http://
www.ipcb.org.
28 Barnett, A., In Africa The Hoodia Cactus Keeps Men Alive. Now Its Secret Is ‘Stolen’ To Make Us Thin, The
Observer, 17 de Junho de 2001.
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Somente depois que o CSIR e a Phytopharm foram amplamente critica-
dos por não obterem o consentimento dos San, tampouco reconhecerem o papel
do conhecimento dos San na identificação das propriedades etnobotânicas da
Hoodia, foi oferecido um acordo de repartição de benefícios aos San. A parte dos
San no acordo chegou a menos de 0.003% das vendas líquidas, porcentagem essa
que foi deduzida da parte do CSIR na transação; os lucros da Phytopharm e da
Pfizer ficaram intactos.29 Na realidade, a Phytopharm e a Pfizer se isentaram de
repartir qualquer benefício diretamente com os San, e foram expressamente libe-
radas de quaisquer reivindicações financeiras adicionais por parte dos San.30 No
contrato de repartição de benefícios, os San foram recompensados uma única vez
pelo seu conhecimento da Hoodia, e posteriormente foram explicitamente impe-
didos de usar aquele conhecimento em qualquer outra aplicação comercial.31 A
Phytopharm e a Pfizer compraram o monopólio perpétuo do conhecimento tradi-
cional dos San sobre a Hoodia.

É importante salientar que os San foram compensados pelos seus conhe-
cimentos tradicionais, e não por qualquer direito que possam ter sobre o recurso
genético em si. Foi o CSIR, e não os San, quem consentiu com o acesso ao
recurso genético.

O Artigo 28 das Diretrizes de Bonn promove as “autoridades nacionais
competentes” como os legítimos vigilantes dos recursos genéticos in situ. Em ques-
tões de acesso a recursos genéticos dentro de territórios indígenas, ou ao conheci-
mento indígena associado a tais recursos, o Artigo 31 das Diretrizes se refere ape-
nas a “direitos legalmente estabelecidos”, e sujeita o consentimento prévio
informado à legislação nacional. Então, o que emergiu do caso da Hoodia foi to-
talmente consistente com a CDB e as Diretrizes de Bonn; isto é, o CSIR agiu como
a autoridade nacional sul-africana que concedeu acesso à Hoodia. O povo indíge-
na San não teve nenhum direito legalmente estabelecido em relação à Hoodia de
acordo com a lei sul-africana, assim o consentimento deles não foi necessário.

O pacto entre os San e o CSIR foi aplaudido por muitos como uma histó-
ria de sucesso para os San, que estão entre os povos mais marginalizados da África
do Sul. A história tem sido usada para promover a repartição de benefícios como
meio de aliviar a pobreza. Os lucros derivados do acordo, conforme nos contam,

29 Wynberg, R., Sharing the Crumbs with the San.  Disponível no site da Biowatch África do Sul:
www.biowatch.org.za/csir-san.htm.
30 Instituto Alemão de Desenvolvimento, Access and Benefit Sharing (ABS): An Instrument for Poverty

Alleviation, novembro de 2003, pág., 19. Disponível on-line: http://www.die-gdi.de/die_homepage.nsf >.
31 Ibid.
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são depositados no Fundo de Benefício San Hoodia, a ser usado para saúde públi-
ca, infra-estrutura e previdência social.32 Adicionalmente, um relatório do Institu-
to Alemão de Desenvolvimento afirmou que, como o pacto inclui várias comuni-
dades San da África do Sul, ele “fortalece a identificação transfronteiriça dos San
como povo indígena sul-africano, e pode contribuir bastante para melhorias na
situação das comunidades San em alguns dos outros países”.33

O que essa análise deixa de notar é que saúde, educação e outros servi-
ços essenciais estão entre os direitos humanos básicos para todas as pessoas. O
acesso a essas necessidades fundamentais não deveria estar ligado a uma exigên-
cia de troca de conhecimento tradicional ou recursos biológicos. Além disso, é
inaceitável que se promova a venda de um monopólio sobre um conhecimento
tradicional a uma corporação ocidental para que comunidades marginalizadas
possam ser reconhecidas como povos indígenas. Os San não possuem sequer
total poder de tomada de decisão sobre a pequena parte dos royalties, a serem
depositadas no Fundo “deles”. Vale ressaltar que, embora o Fundo “deles” inclua
representantes de várias comunidades San, também inclui o CSIR e o Departa-
mento de Ciência e Tecnologia, aparentemente como fiduciários paternalistas.34

A intenção aqui não é criticar os San por participarem num acordo de
repartição de benefícios. Pensando bem, está claro que a única opção apresenta-
da para os San era aceitar uma parte na transação, ou não conseguir nada. E se o
CSIR e a Phytopharm não tivessem sido pegos “em flagrante” na apropriação do
conhecimento dos San, estes poderiam permanecer simplesmente como desco-
nhecidas vítimas de roubo. Vemos esse caso como um recente e instrutivo exem-
plo típico das dinâmicas do poder, quando povos indígenas são forçados a desa-
fiar as ações de Estados coloniais e empresas multinacionais. O caso dos San
também mostra como o lucro potencial do material genético tende a evocar
práticas desonestas.

Sistemas de conhecimento indígenas refletem a totalidade das tradições in-
telectuais dos povos indígenas, das quais são derivados. Enquanto os sistemas de
conhecimento ocidental tendem a ser compartimentados, especializados e
freqüentemente reducionistas por natureza, os sistemas de conhecimento indígenas
são intrinsecamente interconectados com nosso rico patrimônio cultural e os terri-

32 Ibid., pág. 20.
33 Ibid.
34 In Wynberg, op.cit., Biowatch da África do Sul relata que a o grupo incluirá os representantes do CSIR,
o Khomani, Xun e Khwe, outros stakeholders dos San na África do Sul, o Grupo de Trabalho sobre Mino-
rias Indígenas na África do Sul, e o Departamento de Ciência e Tecnologia.
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tórios dos quais vieram. Nesse sentido, o conhecimento indígena não pode perten-
cer a um único indivíduo ou uma única geração. Então, como é possível alguém
reivindicar o direito de vender tradições intelectuais indígenas, quando essas tradi-
ções são dádivas das gerações anteriores e o direito inato das gerações futuras? Para
muitos povos indígenas, o conhecimento tradicional não é algo que a comunidade
possa vender, porque não tem preço e seu valor não pode ser calculado em termos ou
a serviço da exploração econômica. O conhecimento indígena passado de geração
para geração é uma parte inerente e inalienável da herança coletiva e do patrimônio
de um povo. Quando esse conhecimento se sujeita a um acordo de repartição de
benefícios, como ilustrado pela experiência dos San, o conhecimento se torna uma
mercadoria a ser comprada e vendida no mercado.

III. Algumas Considerações para Povos Indígenas Antes de Entrar em
Acordos de Repartição de Benefícios

Para os povos indígenas, que são freqüentemente os mais marginalizados
e economicamente empobrecidos povos do mundo, as promessas de acordos de
repartição de benefícios podem parecer fascinantes. Em virtude do direito à au-
todeterminação, naturalmente é direito dos povos indígenas tomar suas próprias
decisões sobre acordos de repartição de benefícios. Inevitavelmente, alguns vão
decidir entrar em tais acordos. Estes, reconhecendo ou não, estarão aceitando
estruturas legais ocidentais e conceitos que não respeitam as leis e costumes
indígenas, os quais podem comprometer seu direito à autodeterminação. Nesta
próxima parte, discutimos alguns desses conflitos e as potenciais dificuldades
que possam surgir no contexto de tais acordos.

A. Patentes

Antes de entrar num acordo de repartição de benefícios, povos indíge-
nas devem entender que, em assim fazendo, estão se submetendo a uma jurisdi-
ção legal totalmente alheia aos seus próprios sistemas de gestão e proteção de
recursos naturais e conhecimentos. A diferença envolve principalmente paten-
tes. Aqueles que concordam com a repartição de benefícios devem aceitar que as
leis de patentes vão reger a propriedade dos produtos derivados de seus recursos
genéticos. Uma patente é um passo necessário para assegurar o controle comer-
cial sobre um produto derivado de um recurso genético.

As patentes são um direito de propriedade intelectual ocidental, origi-
nalmente concebido para ser aplicado a invenções. Os princípios básicos das
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patentes são bastante diferentes dos conceitos indígenas. Uma patente contem-
pla uma nova invenção, não tradições milenares; uma patente é emitida a um
indivíduo, não a povos coletivos; e uma patente dura um determinado tempo
(geralmente 20 anos), após o que a informação patenteada se torna parte do
domínio público, livre para ser usada por todo mundo sem penalidades.

Pesquisadores geneticistas e corporações farmacêuticas, agrícolas e quími-
cas, bem como as instituições acadêmicas para as quais trabalham, reivindicam
que “organismos ou moléculas modificadas são separados da natureza através dos
conceitos de ‘isolamento’ e ‘purificação’”.35 Portanto, como resposta a inúmeros
comentários que afirmam que os genes são produtos da natureza não patenteáveis,
o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos afirmou que “a descoberta
de um gene por um inventor pode ser a base de uma patente da composição gené-
tica isolada do seu estado natural, e processada através de etapas de purificação
que separam o gene de outras moléculas naturalmente associadas”.36

Muitos povos indígenas se opuseram intensamente contra o paten-
teamento da vida. Por exemplo, em 1999, os povos indígenas protestaram contra
o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados
ao Comércio (ADPIC) da Organização Mundial de Comércio (OMC), em uma
declaração intitulada: “Não ao Patenteamento da Vida”. A declaração, em par-
te, proclamou que “ninguém pode possuir o que existe na natureza, exceto a
própria natureza. A Humanidade faz parte da Mãe Natureza. Não criamos nada,
portanto não podemos, de forma alguma, reivindicar a propriedade do que não
nos pertence”.37

Além disso, o relatório do “Seminário sobre Biodiversidade, Conheci-
mento Tradicional e Direitos de Povos Indígenas”, resumindo as conclusões dos
especialistas em direito indígena, observou que o “patenteamento e a comer-
cialização da vida são  contrários a nossos valores e crenças fundamentais em
relação ao sagrado da vida e dos processos da vida, bem como da relação recípro-
ca que mantemos com toda a criação”.38

Lembrando essas palavras, é importante que os povos indígenas avaliem
se o patenteamento da vida, que obrigatoriamente acontecerá em um acordo de

35 Kahn, J., 2003, What’s the Use? Law and Authority in Patenting Human Genetic Material, Stanford Law &
Policy Review 14 (417): 426.
36 Ibid.
37 Tauli-Corpuz, V., Biodiversity, Traditional Knowledge and Rights of Indigenous Peoples, Third World Network:
Penang, 2003, p.25.
38 Ibid.
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repartição de benefícios relacionado a recursos genéticos, é consistente com seus
próprios valores fundamentais.

B. Algumas armadilhas em acordos de repartição de benefícios

Povos indígenas podem ser solicitados a estabelecer acordos contratuais
com intermediários, como instituições acadêmicas ou governamentais, que por
sua vez mantêm acordos contratuais diretos com empresas comerciais. Por exem-
plo, o acordo contratual dos San era com o CSIR; os San não têm qualquer
acordo legalmente exigível com a Phytopharm em relação à comercialização da
planta Hoodia. Um acordo semelhante foi estabelecido pela Universidade do
Pacífico do Sul (USP). A USP inicialmente fez um acordo de bioprospecção de
recursos biológicos em recifes de corais com o Instituto Strathclyde de Pesquisas
sobre Drogas (SIDR) em Glascow, Escócia.39 Posteriormente a Universidade es-
tabeleceu um acordo separado com as aldeias que eram consideradas os proprie-
tários tradicionais das áreas de recife. Dessa forma, a USP se tornou a efetiva
distribuidora dos recifes de coral.

Tais acordos são obviamente paternalísticos e violam os princípios bási-
cos da autodeterminação. Esses tipos de acordos tratam os povos indígenas como
terceiros interessados, e não como parte principal, em acordos de repartição de
benefícios. Nesse tipo de acordo, os povos indígenas podem ficar sem meios le-
gais de execução, e seus direitos como detentores de conhecimentos e recursos
podem ser subvertidos.  Dessa maneira, povos indígenas podem ser considerados
participantes “merecedores” nas discussões de repartição de benefícios, não por-
que as outras partes reconhecem seus direitos, mas porque consideram povos
indígenas como parte de um sistema de cadeia de beneficiários, que eles, como
partes “principais”, construíram.

Outra armadilha dos acordos de repartição de benefícios é que costu-
mam compensar os povos indígenas somente pelo uso dos seus conhecimentos
tradicionais associados, e não pelo uso dos recursos biológicos. A única saída
para isso é que os povos indígenas tomem a iniciativa de afirmar seu direito de
propriedade sobre seus conhecimentos e recursos.

Os interesses dos povos indígenas envolvidos devem estar refletidos em
qualquer acordo legal sobre seu conhecimento tradicional e recursos. Caso con-
trário, os resultados esperados nunca ocorrerão e nunca serão exeqüíveis. Por

39 Aalbersberg, W.G. et. al., The Role of a Fijian Community in a Bioprospecting Project. Disponível no site da
CDB: http://www.biodiv.org/doc/case-studies/default.aspx.
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parte dos povos indígenas, isto exige muita habilidade em negociações, bem como
uma compreensão abrangente de quais direitos e interesses devem ser protegidos
no acordo. Ademais, povos indígenas devem se recordar que mesmo o acordo
mais brilhante será um desafio para monitorar e implementar numa escala glo-
bal. Seus recursos para custos judiciais serão em muito superados por adversários
corporativos/institucionais nos tribunais e nos escritórios de patentes.

É difícil ver como acordos de repartição de benefícios, que permitem a
monopolização e alienação do conhecimento tradicional e de recursos genéti-
cos, sob o véu da proteção intelectual, podem beneficiar de forma significante os
povos indígenas. Certamente haverá a promessa de alguma renda potencial, uma
renda que poderia fazer uma diferença nas vidas dos que são terrivelmente des-
providos de recursos. Mas, a que custo? Ao fim, os benefícios que advêm aos
povos indígenas provavelmente são bastante insignificantes se comparados aos
recursos obtidos pelas companhias farmacêuticas, agrícolas ou químicas e insti-
tuições acadêmicas com as quais estão negociando.

C. Tomada de Decisão baseada na Cultura

A renda potencial ou outros benefícios derivados de acordos de reparti-
ção de benefícios podem induzir povos indígenas a comercializar seus conheci-
mentos e recursos, freqüentemente em violação de seus próprios princípios cul-
turais e valores. O lucro potencial pode parecer grande enquanto outros fatores
críticos podem permanecer escondidos ou não divulgados.

Os povos indígenas seriam sábios em utilizar suas próprias estruturas
para avaliar a utilidade, o potencial e a conveniência de riscos que afetam seus
conhecimentos, recursos e cultura. Um exemplo, um teste de cinco pontos que
utiliza a estrutura tikanga dos Maoris, foi articulado por Hirini Moko Mead (Ngati
Awa, Ngati Tuwharetoa, Tuourangi) de Aotearoa (Nova Zelândia). A estrutura
tikanga facilita a tomada de decisões em assuntos contemporâneos, fundada na
ética inerente dos princípios e filosofias dos Maoris.

Mead adota “a posição que tikanga é o conjunto de crenças associadas
com práticas e procedimentos a serem seguidos na condução dos negócios de um
grupo ou de um indivíduo. Esses procedimentos são estabelecidos por antepas-
sados ao longo do tempo, são considerados ritualmente corretos, são validados
por normalmente mais de uma geração e estão sempre sujeitos àquilo que um
grupo ou um indivíduo pode fazer”.40 Mais adiante ele explica que, “eles nos

40 Mead, H.M., Tikanga Maori: Living by Maori Values, Huia Publishers: New Zealand, 2003, p. 12.
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ajudam a diferenciar entre certo e errado, em tudo que fazemos e em todas as
atividades das quais participamos. Há um modo certo e adequado de uma pessoa
se comportar.”41

Assim, perguntas críticas são filtradas através de um teste de cinco pon-
tos. Se um assunto não resiste à avaliação, considera-se que a questão viola o
tikanga ou os padrões culturais e éticos dos Maoris.

Todos os povos indígenas têm suas próprias estruturas culturais e suas
cosmovisões nas quais se baseiam para fazer tais julgamentos. Por exemplo, Lopeti
Senituli, ex-diretor do Movimento Tongan pelos Direitos Humanos e Democra-
cia, articulou o conceito Tongan de “NGEIA” que significa “temor inspirador,
medo inspirador ou milagre por seu tamanho ou magnificência” e “dignidade”.
NGEIA foi um componente central na oposição do povo Tongan à proposta de
uma empresa australiana de coletar amostras de tecidos e dados de saúde de
indivíduos Tongans, na esperança de identificar genes que causam doenças como
diabete.42 Em troca das amostras, a empresa, Autogen Ltd., ofereceu um acordo
de repartição de benefícios que teria provido investimentos de pesquisa anuais
ao Ministério da Saúde dos Tonga, teria pago royalties sobre as receitas geradas
de quaisquer descobertas porventura comercializadas, e teria cedido aos Tongans
gratuitamente qualquer terapia nova eventualmente desenvolvida a partir da
pesquisa.43 Como resultado da oposição da comunidade dos Tongan à proposta
da Autogen - uma oposição baseada no entendimento da comunidade sobre
NGEIA, e na crença correspondente de que “um ser humano não deve ser trata-
do como uma mercadoria” -, o projeto foi abandonado.44

Mead diz, “uma cultura que deixa de lado sua fonte de tikanga está se
despojando de um valioso corpo de conhecimento e limitando suas opções
culturais.”45

Conclusão

Quase todos os aspectos daquilo que nós, como povos indígenas, valori-
zamos – nossas tecnologias, nosso conhecimento, as sementes que produzem

41 Ibid.
42 Senituli, L., Biopolicy and Biopolitics in the Pacific Islands, Edmonds Institute: Edmonds, Washington,
2003, pp.1-3.
43 Ibid., pág. 1.
44 Ibid., pág. 3
45 Mead, op.cit., pág. 13.
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nossas comidas e nossos remédios – correm o risco de serem apropriados. Os
povos indígenas, particularmente nossas lideranças, devem participar ativamen-
te das discussões relacionadas ao conhecimento indígena e recursos genéticos.
Não faltam povos não-indígenas envolvidos nesses debates, em vários foros in-
ternacionais, supostamente em nosso nome. Os povos indígenas devem perma-
necer alertas para proteger seus povos e territórios contra atos de biocolonialismo.
Mais importante, os povos indígenas devem tomar a iniciativa de afirmar seus
direitos, particularmente aqueles baseados em padrões de direitos humanos in-
ternacionais já solidamente estabelecidos. Referimo-nos ao direito ao consenti-
mento livre, prévio e informado em relação a qualquer acesso ou disposição de
nossos conhecimentos e recursos, o direito de negar acesso aos nossos conheci-
mentos e recursos, e o direito de administrar nossos conhecimentos e recursos
baseados em nossas próprias leis consuetudinárias, para mencionar alguns exem-
plos. O historiador jurídico Steve Newcomb (Shawnee/Lenape) nos lembra que
“temos que deixar claro que eles têm que respeitar nossos sistemas legais. Não
existe ‘a lei’ - existe nossa lei e a lei deles. Temos que articular o que é a nossa lei
em relação à proteção de nossos materiais genéticos, e resistir a seus sistemas e
leis com todas as fibras de nosso ser”.46

46 Entrevista pessoal com Steve Newcomb em São Francisco, em novembro de 2003.
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Mesa 3

Tecnociência, Cultura e Propriedade Intelectual
As Encruzilhadas das Novas Tecnologias

Moderador

Eugênio Pantoja
Amazonlink

Palestrante

Laymert Garcia dos Santos
Universidade de Campinas (Unicamp)

Debatedores

Eliane Moreira
Núcleo de Propriedade Intelectual/Centro Universitário do Pará (Nupi/Cesupa)

Silvio Valle
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Joaquim A. Machado
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)

Laymert Garcia dos Santos (Unicamp)

As novas tecnologias e o papel da propriedade
intelectual para uma política justa e eqüitativa
de repartição de benefícios

O ponto de partida para qualquer reflexão consistente a respeito da ques-
tão da repartição justa e eqüitativa de benefícios dentro de um regime de propri-
edade intelectual só pode ser o de entender que tal regime passou a existir, na
década de 80 do século XX, precisamente para proteger o acesso e a exploração
das novas tecnologias no âmbito da sociedade do mercado global então em for-
mação, e das sociedades nacionais que, a partir daí, devem se curvar à lógica do
mercado global.
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Para atender aos interesses
da aliança da tecnociência e do ca-
pital globalizado em escala local,
nacional e mundial - que fizeram da
inovação tecnológica o motor do
capitalismo da Terceira Revolução
Industrial - procedeu-se à invenção
jurídica dos direitos de propriedade
intelectual. Pois como bem sabem
os especialistas, tal invenção inte-
gra, reformula e confere novo senti-
do a pelo menos sete sistemas/or-
dens/regimes de direitos, todos eles
afetados pelo GATT: copyrights; de-
senho industrial; trademarks; paten-
tes; direitos conexos; proteção de
layout e design de circuitos integra-
dos; direitos de melhoristas; e segre-
dos comerciais. Sabem, ainda, que
para se obter um quadro completo,
seria preciso atentar também para
os regimes de lei referentes à prote-
ção do consumidor e à competição
desleal e práticas comerciais restri-
tivas, que não são considerados
como parte dos direitos de proprie-
dade intelectual, mas que têm im-
portância decisiva para a sua im-
plantação no mundo todo.

Upendra Baxi, Vice-Reitor da Universidade de Delhi nos anos 90, debru-
çando-se sobre o problema em sua intervenção na conferência internacional
“Redefining the Life Sciences”, promovida pela Third World Network em Penang,
Malásia, em julho de 1994, lembrou que a categorização dos regimes de proprieda-
de intelectual tem uma história jurisprudencial e institucional complexa. Assim,
enquanto copyrights e desenho industrial são considerados propriedade intelectu-
al, marcas e patentes são categorizadas como direitos de propriedade industrial.
Copyrights eram e são considerados principalmente como propriedade intelectu-

É incrível como o alcance e as
implicações da cibernetização
da natureza e da cultura
passam desapercebidos ou
são vistos como algo “natural”.
E mais incrível é a
incapacidade dos atores
políticos de perceberem que a
conversão da natureza e da
cultura em informação regida
pelos direitos de propriedade
intelectual é totalitária, pois
pressupõe que tudo o que
ainda não foi traduzido em
termos informacionais, e
conseqüentemente,
apropriado, tem de estar
disponível, porque não passa
de matéria-prima potencial
para posterior valorização
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al, em primeiro lugar porque protegiam obras “originais” de autores, dramaturgos,
poetas, peças, composições musicais e trabalhos artísticos, filmes, fotos. Com o
correr do tempo, os proprietários de copyrights se tornaram, principalmente os
operadores das “indústrias do entretenimento”, e a noção de autoria foi
crescentemente desinvestida da originalidade; mas ainda permanece a impressão
geral de que os copyrights protegem o “criador”. Em contrapartida, os regimes de
marcas e patentes eram usualmente descritos como propriedade industrial; ambos,
evidentemente, envolviam trabalho “intelectual”, mas seus “produtos” eram fun-
damentalmente orientados para o mercado, não para a cultura ou a civilização;
por isso, considerava-se que pertenciam a uma ordem simbólica totalmente dife-
rente daquela das obras protegidas por copyright; por sua vez, o desenho industrial
permanecia indiferente a essa categorização.

Entretanto, como observou Upendra Baxi, o GATT, depois consolidado
na legislação da Organização Mundial de Comércio, rompeu com essa tradição
jurídica de um século, e apagou a distinção entre a criação artística de obras e a
geração de produtos industriais através da sua invenção da categoria Trips – Direi-
tos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Agora, até o copyright
cai no Trips. A razão de tal ruptura reside na necessidade de proteger obras “eletrô-
nicas”. A lei do copyright protege obras literárias incorporadas em “escrita”. Mas
como considerar os programas de computador? Alguns regimes de copyright assi-
milaram-nos como “escrita”; a OMPI, porém, teve que propor um modelo de lei
sobre software, pois a assimilação dos programas de software acarretava violência
à noção de “escrita” bem como às noções residuais de “criatividade”. Uma exten-
são especial do copyright no Trips tornou-se uma necessidade do capitalismo avan-
çado, já que os regimes de copyright existentes se provaram inadequados para pro-
teger uma nova espécie de escrita, a escrita eletrônica; e como a engenharia genética
é um desdobramento da Revolução Eletrônica e o “texto” da vida passou a ser
escrito através da linguagem da informática, o acordo Trips passou a regular tudo o
que se escreve na linguagem da informação digital e da informação genética.

Os direitos de propriedade intelectual se constituem, portanto, como
uma extensão da lógica dos direitos de propriedade industrial às invenções e
criações escritas em linguagem digital e genética, graças ao emprego das
tecnologias da informação. Mas tal extensão se configura, porém, como uma
verdadeira mutação, se pensarmos que agora não se trata mais de proteger a
invenção de máquinas, mas a produção dos “textos” agenciados pelos softwares
e pela decifração e recombinação do código genético, textos estes que, por sua
vez, se apresentam como a tradução do que existe, ou pode vir a existir, em
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termos cibernéticos. Por que uma verdadeira mutação? Porque se trata de con-
verter o regime da propriedade industrial em um regime passível de reger a pró-
pria produção do conhecimento válido tanto para a tecnociência quanto para o
mercado, se considerarmos como conhecimento válido aquele que merece ser
processado pelas tecnologias da informação e apropriado através desse mesmo
processamento. Não foi à toa que o GATT apagou a distinção entre a criação de
obras da cultura e da civilização e a geração de produtos para o mercado, através
da sua invenção dos direitos de propriedade intelectual. Trata-se de colonizar
não só a natureza, entendida como Natureza-como-informação, mas ainda a
cultura, entendida também como informação.

É incrível como o alcance e as implicações da cibernetização da natureza e
da cultura passam desapercebidos ou são vistos como algo “natural”. E mais incrí-
vel é a incapacidade dos atores políticos de perceberem que a conversão da natu-
reza e da cultura em informação regida pelos direitos de propriedade intelectual é
totalitária, pois pressupõe que tudo o que ainda não foi traduzido em termos
informacionais, e conseqüentemente, apropriado, tem de estar disponível, porque
não passa de matéria-prima potencial para posterior valorização. O neoliberalismo
se implantou com tamanha força, que achamos normal a pretensão de privatização
extensa e intensa da natureza, da cultura e da própria produção de conhecimento
– e nem nos damos conta do acelerado processo de cibernetização de todas as
ciências, que está promovendo uma ruptura epistemológica cujo sentido maior é
desqualificar as práticas e os saberes anteriores, modernos inclusive.

Assim, os direitos de propriedade intelectual são o modo através do qual
se expressa em termos jurídicos a legalização e a legitimação de conversão do
conhecimento produzido no passado, no presente e no futuro em riqueza
apropriável. Os direitos de propriedade intelectual são o modo como os Estados
nacionais e a assim chamada “comunidade internacional” - essa abstração apa-
rentemente benéfica e inocente - regulam a privatização e monopolização da-
quilo que pode ser escrito na linguagem da tecnociência.

Pode o conhecimento tradicional ser transformado em propriedade inte-
lectual pertencente aos povos indígenas? Minha resposta é um categórico NÃO.

Se prestarmos bem atenção ao que dizem os juristas e os defensores da
propriedade intelectual, veremos que eles nunca afirmaram que os conhecimentos
tradicionais podem ser processados pelo regime de propriedade intelectual do modo

como existem. Para que o fossem, teriam não só que ser traduzidos na linguagem da
tecnociência, como também apresentar as características de uma inovação
tecnocientífica, como é o software de computadores ou o código do genoma hu-
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mano. Em suma, para se torna-
rem conhecimentos reconhecí-
veis pela propriedade intelectual,
os conhecimentos tradicionais
têm de deixar de ser tradicionais.

Mas ninguém está inte-
ressado em transformar realmen-
te os conhecimentos tradicionais
em tecnocientíficos. O que, evi-
dentemente, não significa que se
queira deixá-los em paz nas co-
munidades. O que se quer é
acessar as propriedades das plan-
tas, animais, etc. através do co-
nhecimento tradicional para
produzir pequenas alterações
que serão escritas em linguagem
tecnocientífica, e obter então
uma patente específica baseada nessas pequenas modificações, afetando entre-
tanto aquilo que o conhecimento tradicional descobriu. Isto significa que o co-
nhecimento tradicional passa a ser um instrumento para uma operação de apro-
priação que, através da tradução de um tipo de conhecimento em outro, transfere
um poder das mãos da comunidade indígena para a comunidade científica e
para o capital que ela está cada vez mais disposta a servir.

Fica então a pergunta: se o regime de propriedade intelectual não serve
para proteger o conhecimento tradicional, então por que os povos indígenas têm
que se preocupar com ele?

É aí que entra o fruto envenenado da repartição de benefícios.1 Estou
convencido de que esta é a miragem inventada pelos advogados da indústria da
biotecnologia para confundir a sociedade e, principalmente, as comunidades tra-
dicionais, e levá-las a abrir mão de sua maior riqueza, acreditando que agora vão
poder finalmente fazer parte do jogo. Mas o jogo tecnocientífico não é delas e
nem é para elas. A repartição de benefícios é o modo sutil de fazer os povos
indígenas se sentarem à mesa para jogar; quando eles perceberem, em troca de

Acho muito difícil que os cientistas
sejam capazes de reconhecer
este valor. Eles são limitados
demais, estreitos demais, e por
mais contemporâneos que sejam,
atrasados demais para perceber
que o valor do conhecimento não
está na novidade, mas na
relação positiva entre o novo e o
antigo – até porque o que vem
depois só pode vir depois do que
veio antes e, portanto, com ele

1 A esse respeito, ver, por exemplo, os artigos compilados por Beth Burrows no excelente The Catch:

Perspectives in Benefit Sharing. Edmonds (Washington), The Edmonds Institute, 2005.
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uma Toyota ou uma migalha, não só entregaram o conhecimento, como ainda
podem ser usados para fazer brilhar a imagem das empresas nas suas campanhas de
publicidade, conferindo-lhes o aval politicamente correto de “amiga” dos índios.

A repartição de benefícios não é e nunca foi para valer: é mais um
discurso do branco. O mais impressionante é que, mesmo não sendo para
valer, ela vem sendo sistematicamente combatida pelos Ministérios da Agri-
cultura, da Ciência e Tecnologia, e da Indústria, vem sendo boicotada ou
ignorada pelos cientistas brasileiros, pela mídia, pelos funcionários do Esta-
do, pelos militares. O que pensar disto, senão que a sociedade brasileira no
seu todo continua profundamente marcada por um sentimento anti-índios,
continua insistindo em não reconhecer a existência dos povos indígenas em
toda a sua extensão?

Ontem à tarde, Margarita Florez chamava atenção para uma inversão per-
versa, quando disse: hoje, porque a propriedade intelectual existe, parece que os
povos indígenas têm que responder a ela. Mas ninguém pensa que eles é que já
estavam aí há muitíssimo mais tempo, já estavam produzindo conhecimento do seu
jeito quando a propriedade intelectual chegou. Por que então são eles que têm de se
adaptar? Margarita formulou a pergunta decisiva ao afirmar: por que não podemos
pôr limites à apropriação e à transformação do conhecimento em mercadoria?

Na mesma mesa de ontem, Laure Emperaire apontou ser fundamental o
reconhecimento do valor do conhecimento tradicional pela ciência. Concordo
plenamente com ela. Acho que o conhecimento tradicional só seria mesmo re-
conhecido em nossa sociedade se a ciência dissesse que ele tem valor, não só
para ela, mas em si mesmo, como conhecimento que tem valor para os povos
indígenas e para a humanidade.

Mas acho muito difícil que os cientistas sejam capazes de reconhecer
este valor. Eles são limitados demais, estreitos demais, e por mais contemporâne-
os que sejam, atrasados demais para perceber que o valor do conhecimento não
está na novidade, mas na relação positiva entre o novo e o antigo – até porque o
que vem depois só pode vir depois do que veio antes e, portanto, com ele.

Eliane Moreira (Nupi/Cesupa)
Trabalho no Núcleo de Propriedade Intelectual, no Centro Universitá-

rio do Pará. Minha função, dentre outras coisas, é contribuir para que os pesqui-
sadores cumpram a legislação existente; fazemos este trabalho dentro da pers-
pectiva de que qualquer direito de propriedade intelectual só poderá ser solicitado
se tiverem sido cumpridas as normas de acesso e o uso da biodiversidade e co-
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nhecimento tradicional, porque elas dão hoje o conteúdo da função social da
propriedade intelectual.

Inicialmente, creio que vale questionar o próprio título dessa mesa pro-
pondo a pergunta: será que as novas tecnologias e a propriedade intelectual
podem contribuir para uma política justa e eqüitativa de repartição de benefíci-
os? Será que podemos lidar com a perspectiva de que as novas tecnologias e a
propriedade intelectual estão a serviço da justiça e da eqüidade ou a serviço da
chamada repartição de benefícios?

Proponho essas perguntas, pois parece que existe uma crença de que
todo o sistema de novas tecnologias e propriedade intelectual vão necessaria-
mente chegar nesse intuito, da justiça e da equidade.

No entanto, na verdade as novas tecnologias e a propriedade intelectual
compõem o arsenal do sistema da “ciência industrial”, isto é, uma ciência que foi
modificada no século passado, que se industrializou e que está cada vez mais
próxima do setor econômico, um sistema de ciência e tecnologia sobre o qual
existe uma cobrança de utilidade e lucro. Para tanto, utiliza-se do sistema da
propriedade intelectual como mecanismo para sustentar o próprio modo de pro-
dução de novas tecnologias.

A biotecnologia tem como um aliado fortíssimo o sistema da proprieda-
de intelectual, porque ele garante os retornos dos investimentos feitos e o mono-
pólio do uso daquela tecnologia durante um determinado tempo. Com essa refe-
rência, quero dizer que as novas tecnologias e a propriedade intelectual hoje
legitimam um poder hegemônico e falar em repartição de benefícios, justiça e
eqüidade é um discurso contra-hegemônico.

Portanto, é preciso visualizar em que medida e por quais meios pode-se
questionar esse discurso hegemônico. Em primeiro lugar deve-se compreender
que as novas tecnologias e a propriedade intelectual não estão postas no mundo
globalizado a serviço da população que gera conhecimentos tradicionais, os quais
continuam à margem deste processo.

Creio que a grande questão do conhecimento tradicional e do paradoxo da
sua rejeição pela biotecnologia - porque a biotecnologia cria um paradoxo, ela absor-
ve e ela rejeita o conhecimento tradicional ao mesmo tempo - não está na qualidade
desse conhecimento, não está no debate sobre a sua validade ou conteúdo cientifico.
A grande questão está na exclusão dos povos que geram esse conhecimento.

Ë por isto que o olhar deve ser redirecionado; tende-se a ter uma grande
preocupação com o conhecimento tradicional, mas não com as pessoas que são
os donos, os titulares desse conhecimento. É preciso, dentro dessa perspectiva
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de absorção e negação, ter uma estratégia con-
tra-hegemônica que estabeleça direitos de po-
vos que não estão dentro do epicentro do poder
porque os povos tradicionais são povos histori-
camente excluídos da sociedade colonizada.

Em suma, o problema de fundo do co-
nhecimento tradicional é a invisibilização dos
povos tradicionais, portanto os discursos que
contestam a validade deste conhecimento na
verdade pretendem questionar a validade destes
cidadãos. Este modo de pensar precisa ser bani-
do de nossa sociedade.

Para sustentar esta visão é preciso criar
um ambiente de resistência sustentado pelo di-
reito de resistir ao mau uso do conhecimento
científico e tecnológico. Neste sentido, deve-se
entender que a biotecnologia e o conhecimento
científico e tecnológico serão sempre mal utili-
zados quando não observarem os direitos dos
povos que detêm conhecimentos tradicionais.

Creio que algumas ações neste sentido
podem ser: a afirmação do consentimento pré-

vio e dos princípios da justiça e eqüidade como norteadores de toda a relação
entre povos tradicionais e usuários destes saberes (academia, indústria, comér-
cio etc); a revisão do sistema de propriedade intelectual; a prática do consumo
responsável e a vigilância dos consumidores em relação aos produtos obtidos
com base na biodiversidade e nos conhecimentos tradicionais; a afirmação do
conteúdo moral do conhecimento tradicional.

Penso que é dentro da compreensão do remodelamento do sistema de
propriedade intelectual que se têm alguma chance de falar em consentimento
prévio, repartição de benefícios, justiça e eqüidade. Tudo isto posto a serviço de
uma discussão das bases da ciência atual, em busca de uma ciência mais
distributiva, mais igualitária, e próxima da distribuição dos conhecimentos, de
saberes e riquezas. Para tanto, o consentimento prévio e os princípios da justiça
e eqüidade são cruciais.

Trato destes temas em conjunto, pois observo que muitas vezes a justiça
e eqüidade são vinculadas à repartição de benefícios. Esta é uma armadilha na

O problema de fundo
do conhecimento
tradicional é a
invisibilização dos
povos tradicionais,
portanto os discursos
que contestam a
validade deste
conhecimento na
verdade pretendem
questionar a validade
destes cidadãos. Este
modo de pensar
precisa ser banido de
nossa sociedade
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qual não se pode cair. Justiça e eqüidade são princípios, portanto aplicáveis a
todo processo, desde o consentimento prévio, a tomada de decisão, a análise
governamental, até a repartição de benefícios. Desta forma, regem toda a rela-
ção entre aquele que acessa o conhecimento e o povo tradicional que possui esse
conhecimento. Como princípios que são não se expressam somente no momen-
to de repartir os benefícios, mas durante toda a relação.

Além disso, é interessante observar o fato de que estes princípios foram
utilizados tanto na CDB quanto na Medida Provisória. Ao constar destes dois
instrumentos jurídicos que o acesso e o uso devem ser justos e eqüitativos, deve-
se entender que além da necessidade de obter um resultado que distribua de
forma igualitária os benefícios, considerando os atores, sua assimetria e o produ-
to final, deve-se zelar, em observância ao princípio da eqüidade, para que todos
tenham a possibilidade de participar no processo de tomada de decisão em con-
dições iguais. E todos devem ter condições de se posicionar e ser ouvidos dentro
dos processos de autorização, em todas as instâncias, inclusive no CGEN. A
repartição de benefícios é apenas uma das formas de gerar justiça e eqüidade,
mas a justiça e eqüidade devem permear todo o processo.

Outro elemento essencial é a necessidade de revisão do sistema de pro-
priedade intelectual. Embora, sobre este tema, alguns defendam a eliminação
deste sistema, devo dizer que sou cética em relação a essa estratégia, não estou
convencida de que o melhor caminho para garantir o uso adequado da biodiver-
sidade e dos conhecimentos tradicionais é a destruição desse sistema, pois creio
que esta é uma idéia de difícil concretização no cenário posto. Por ora, o que
penso que deve ser feito, e é importante que se faça, é trabalhar por dentro do
sistema de propriedade intelectual para “tirar alguns de seus dentes”.

Considero viável no atual cenário lutar pela modificação desse sistema,
e as regras de acesso e uso da biodiversidade e do conhecimento tradicional têm
essa função. Têm a função de limitar, de botar freio, “tirar os dentes” desse siste-
ma, é por isso que sustento que a observância das normas de acesso à biodiversi-
dade e ao conhecimento tradicional são elementos que compõem a função soci-
al da propriedade intelectual, portanto, condicionam sua validade.

Vejam que esta visão pretende tão somente tornar o sistema mais “afá-
vel”, pois, como já dito, não creio que exista ambiente para advogar pela destrui-
ção do sistema de propriedade intelectual. Embora seja necessário reconhecer
que sob muitos aspectos este sistema tem sido perverso (ou pervertido).

A revisão da função social da propriedade intelectual é, na minha abor-
dagem, central. Até então a função social da propriedade intelectual é entendi-
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da como a divulgação do resultado da propriedade intelectual obtida. Ou seja, o
Estado reconhece monopólio ao criador, e em troca divulga as conclusões a que
ele chegou. Essa divulgação, esse acesso à informação é visto como a função
social da propriedade intelectual.

Isso é muito pouco dentro da perspectiva que se tem hoje de proteção
dos conhecimentos tradicionais e da biodiversidade. É preciso que sejam inseri-
dos outros elementos na discussão sobre a função social da propriedade.

Um dos elementos é o respeito aos recursos naturais, que se expressam
na obediência às normas de acesso à biodiversidade. Do mesmo modo, é preciso
incorporar os valores culturais expressos pelo respeito ao conhecimento tradici-
onal, o que de muitos modos pode também ser visto como valorização do traba-
lho intelectual de um povo tradicional. Para tanto se deve revelar a contribuição
dos povos tradicionais nos processos de inovação, pois os direitos de proprieda-
de intelectual os têm tornado invisíveis, o trâmite para a concessão das patentes,
por exemplo, permite isto.

Também compõe o conceito de função social da propriedade intelectual
a proibição do mau uso desse direito. Refiro-me às patentes concedidas sem a
observância da inovação, mais especificamente as patentes sobre todo ou parte
de seres vivos, que são, como David Hathaway denomina, um verdadeiro “lati-
fúndio intelectual”. Essa é uma expressão perfeita para o mau uso que tem sido
feito do sistema da propriedade intelectual.

Desta revisão do conteúdo da função social da propriedade intelectual
deve resultar a possibilidade de negar a concessão de direito de propriedade inte-
lectual quando não sejam observadas as regras de acesso à biodiversidade e ao
conhecimento tradicional. É bom lembrar que isso está no art. 31 da Medida
Provisória, mas é sistematicamente ignorado pelo Instituto Nacional de Propri-
edade Industrial (Inpi).

Para além da função social da propriedade intelectual, é preciso lançar
um olhar para a relação das indústrias que utilizam, como Laymert mencionou,
a imagem, o nome e a aura de “politicamente corretas”, mas não tem políticas de
consentimento e repartição de benefícios com os povos tradicionais. Neste pon-
to o modo mais eficaz é o estabelecimento de uma prática de consumo sustentá-
vel que pode se concretizar, por exemplo, por meio do questionamento das pu-
blicidades dessas empresas, que ao venderem uma imagem de cumpridoras da lei
sem a adequada correspondência na realidade, devem ter suas publicidades con-
sideradas enganosas ou mesmo abusivas, pelo desrespeito aos valores ambientais,
conforme o Código de Defesa do Consumidor.
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Acredito, ademais, que é importante situar os danos derivados de uma
prática de uso indevido do conhecimento tradicional para além dos danos mate-
riais, considerando-os também danos morais coletivos.

Os pontos que mencionei deveriam ser absorvidos pelo marco legal em
formulação sobre acesso e uso da biodiversidade e do conhecimento tradicional,
como também deveriam estar expressos num regime internacional que viabilizasse
as relações bilaterais ou até mesmo multilaterais.

Neste sentido houve uma enorme discussão no CGEN sobre um novo
marco legal que incorporaria de diversas formas essas novas perspectivas de prote-
ção da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais, da qual participaram a
sociedade civil e os ministérios. A proposta foi encaminhada à Casa Civil e por lá
já está há meses. Sabe-se que diversos ministérios, inclusive Ministério de Ciência
e Tecnologia (MCT), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
e Ministério da Indústria e Comércio (MDIC) e o próprio Ministério do Meio
Ambiente apresentaram contrapropostas que revêem a proposta original.

Dessa perspectiva é difícil discutir o que seria um novo marco legal. Um
novo marco legal seria primeiro um marco em que se respeitasse a discussão e a
participação da sociedade civil. Seria o que respeitasse no mínimo um debate
democrático. Se não conseguimos fazer isso, é porque não aprendemos nada da
história deste país.

Por outro lado, o Brasil tem um papel estratégico nas discussões sobre o
novo regime internacional, mas a discussão diplomática é outra; a discussão
externa é uma e a interna é outra. Externamente o Brasil é um país correto, que
respeita os povos tradicionais, mas aqui dentro parece que as coisas mudam ab-
solutamente; é complicado encaminharmos um marco legal nacional de uma
forma e internacional de outra forma.

Apesar destas dificuldades, creio que o respeito aos conhecimentos tra-
dicionais está para além de obrigações legais, é uma obrigação ética.

Estou convencida de que a questão da efetividade dos direitos que estamos
discutindo está na academia, nas instituições de ensino e pesquisa e nas indús-
trias. A lei só vai ser aplicada se nesses setores existir o convencimento de que é
preciso aplicar essa lei, de que existe um dever de aderir a essa legislação, não
porque é lei ou porque tem ou não fiscalização, mas porque é devido e justo que
seja assim. É preciso compreender que existe um regime que é importante do
ponto de vista da soberania, da distribuição de benefícios, e não falo só de repar-
tição de benefícios, mas de uma ciência mais justa, mais igualitária, que olhe os
povos não como objetos de pesquisa, mas como cidadãos.
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Silvio Valle (Fiocruz)

Biossegurança, Biodiversidade e Bioinsegurança

A regulamentação do uso da biodiversidade brasileira não passa pela ques-
tão científica, o embate e as decisões são meramente políticas. Acompanho a ques-
tão da regulamentação da biotecnologia no Brasil, especialmente dos transgênicos,
que são patenteáveis, e vejo que o sistema de dominação da tecnologia não está
isoladamente utilizando a ferramenta da propriedade industrial. Ele utiliza todas
as ferramentas disponíveis e imagináveis para legitimar o processo, e trabalha de
forma global sem se prender em um ponto específico do processo, além de se utili-
zar de forma inteligente de parte da comunidade científica brasileira.

Vejamos a questão da soja transgênica. Passamos a plantar soja trans-
gênica pirata, que não é aprovada e cujo proprietário do cultivar ninguém
sabe quem é. Mas a questão da pirataria transgênica antecede a soja, ela é
anterior à importação de sementes de soja transgênica da Argentina. Ela
começa com a importação de soja americana para ser processada no Brasil e
reexportada. Nesse sentido, o detentor da tecnologia além de entender mui-

to bem de regulamentação, tra-
balha com uma visão de futuro,
com o objetivo de internalizar a so-
ja no Brasil já desregulamentada,
plantar soja transgênica sem a ne-
cessidade de segregação.

A empresa detentora da
tecnologia solicitou autorização
para importar grãos de soja trans-
gênica, processar e reexportar em
forma de farelo usando o conceito
de “equivalência substancial”. Nes-
se momento foi dado o ponta-pé
para, no próximo ano, solicitar a
liberação comercial baseada na
equivalência substancial, e basea-
do nisso realmente não precisa de
nenhum estudo de impacto am-
biental, nem rotulagem.

Baseada em informações
científicas e técnicas, uma
empresa para regularizar sua
planta transgênica no Brasil
afirma para as autoridades
que concedem patentes que
a planta transgênica é
diferente da não transgênica.
Para as autoridades que
avaliam os riscos, afirma que
são iguais, inclusive evocam o
desgastado conceito de
equivalência substancial
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Podemos afirmar que a internalização da soja transgênica no contexto
de uma regulação do comércio internacional se chama drawback, em que se im-
porta e exporta, e nada se consome aqui.

Depois de todo o festival de medidas provisórias patrocinadas pelo go-
verno Lula, setores representativos do agronegócio no Congresso Nacional es-
tão questionando a cobrança da patente, o que parece contraditório, pois eles já
sabiam do direito da empresa em cobrar a taxa tecnológica. Essa é outra confu-
são que as empresas entendem muito bem, tanto que tiram proveito, lógico,
sempre com o beneplácito do poder público.

Vamos aos fatos, não sou especialista em propriedade industrial, mas
posso observar que todas as medidas provisórias garantem o direito de proprie-
dade que foi legalmente concedido pelo Inpi. Elas são taxativas, pode se plantar
semente ou grão transgênico, mas o agricultor tem que respeitar o direito de
propriedade. E isso garante que o detentor da tecnologia consiga cobrar royalty

de soja que nem é transgênica.
Na cadeia produtiva da soja no Brasil não é possível uma adequada se-

gregação e mesmo que fosse, temos que considerar que a soja é pirata; como a
mistura de soja transgênica com não transgênica é inevitável, praticamente no
momento da exportação toda a soja não transgênica vira transgênica, já que o
teste realizado é qualitativo.

Do ponto de vista de quem detém a tecnologia é garantido, mesmo sen-
do uma semente pirata, pelo simples ato de detectar o gene, o direito de se cobrar
o royalty. Aufere-se lucros com taxa tecnológica até mesmo de um grão que não
é transgênico.

Quanto à apropriação do conhecimento tradicional no país, a situação é
mais grave, mas também existe uma apropriação do conhecimento científico
nacional pelo sistema da propriedade industrial no plano internacional, e essa
situação ocorre quando ocorre a publicação dos trabalhos científicos realizados
em instituições públicas brasileiras antes de se solicitar a devida proteção. Te-
mos informações de que somente 5% das patentes de extratos e processos deri-
vados de plantas tipicamente brasileiras estão em mãos nacionais.

Faremos um paralelo com a situação da introdução das plantas trans-
gênicas no Brasil para deixar claro que as decisões sobre biotecnologia e biodi-
versidade certamente não são de caráter científico e técnico e sim político e na
maioria das vezes com forte apelo econômico.

O quadro abaixo mostra que, baseada em informações científicas e téc-
nicas, uma empresa para regularizar sua planta transgênica no Brasil afirma para

161-228.pmd 17/2/2006, 12:22191



192

documentos  ISA 9

INPI Diferente

CTNBio Igual

Agricultor Diferente

Consumidor Igual

Comparação de Plantas e seus derivados
Transgênicas com as Não Transgênicas

as autoridades que concedem patentes que a planta transgênica é diferente da
não transgênica. Para as autoridades que avaliam os riscos, afirma que são iguais,
inclusive evocam o desgastado conceito de equivalência substancial.

Após obtenção dos requisitos básicos para a sua comercialização, no
momento de vender a semente para o agricultor, afirmam ser diferente, já o agri-
cultor e o distribuidor, quando oferecem o produto para o consumidor, maquiam
ou até mesmo omitem a rotulação do produto, lógico com aval de setores da
comunidade científica e dos governos.

O sistema de apropriação da biodiversidade vai entrar nessa lógica tam-
bém, vejam o conhecimento tradicional sobre a biodiversidade como encontra
uma enorme dificuldade para a sua legitimação, já depois de apropriado pela
ciência e pelo mercado as coisas ficam muito mais fáceis de se conseguir uma
proteção sobre o conhecimento científico.

Joaquim A. Machado (CEBDS)
A proposição do tema que orienta este evento, qual seja o das “encruzi-

lhadas da modernidade”, captura de modo correto a necessidade de identificar
alguma ordem a partir do caos, termo aqui utilizado no sentido positivo, onde
realidades, vetores históricos, novos direitos e percepções aguardam sua
maturação no grande experimento sócio-econômico-ambiental-cultural do Brasil
contemporâneo. Uma geografia humana em busca de suas identidades, em am-
biente tão peculiar, exposta aos fenômenos da automação geral de processos,
outro nome da globalização.

A definição obtida acima encontra fundamentação anterior no termo
socioambientalismo. Santilli (2005), citando Boaventura dos Santos, nos faz
entender sobre as bases dos novos direitos, ao apontar a existência do paradigma
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capital-expansionista, e seu crescimento econômico assentado na industrializa-
ção e no desenvolvimento tecnológico virtualmente infinitos, bem como na
descontinuidade total entre a natureza e a sociedade; e do paradigma ecosso-
cialista, onde o desenvolvimento social é aferido pelo modo como são satisfeitas
as necessidades humanas fundamentais.

O oportuno e qualificado texto de Juliana Santilli convida a uma crítica
teórica. Assumo a industrialização como o fenômeno progressivo de automação
de processos que imediatamente põe em moto contínuo o desenvolvimento
tecnológico virtualmente infinito. De início discordei da descontinuidade total
entre natureza e sociedade, como produto do paradigma capital-expansionista.
Um pouco mais à frente, entretanto, admiti como verdadeiro esse produto, se
com isso se define a reinvenção contínua da natureza e da sociedade, a
desmaterialização da informação, e a substituição do status pelo estilo. Se o fu-
turo chegou, então a Ética já é uma Estética? De todo modo, se se admite a
Estética como o Bom e o Belo, como explicar a percepção de uma descontinuidade
total entre natureza e sociedade?

Por seu turno, a definição do paradigma ecossocialista contém sua pró-
pria crítica, quando admite o desenvolvimento social aferido pelo modo como
são satisfeitas as necessidades humanas fundamentais. Essa definição implica
compreender o sentido das necessidades, ainda mais se fundamentais. Prof. J. M.
Silveira (Unicamp) definiu de maneira interessante que não deve haver, muito
provavelmente, uma fronteira bem definida entre necessidades e desejos, even-
tualmente representando os desejos as principais necessidades fundamentais.

Essa elaboração provê explicação e justificativa para o desenvolvimento
tecnológico virtualmente infinito. Um produto ou processo tecnológico, fruto
da contínua automação de processos provê a satisfação de necessidades e dese-
jos de grupos da sociedade humana, senão da totalidade dela. E simultâneamente
impacta (positiva e negativamente, conforme as circunstâncias e o ponto de
vista, adotando-se aqui a definição de Leonardo Boff, de que ponto de vista quer
dizer exatamente isso, ou seja, a vista a partir do ponto onde se está), diferencia
(e atende aos mandos da evolução?), exclui (mesma questão, resguardando-se o
jus esperneandi). E gera então reações de defesa e de rejeição, mais ou menos
intensas, a depender da relação custo/benefício. Seja com Botox, celular, com-
putador, ou soja transgênica, a automação de processos objetiva atender necessi-
dades/desejos humanos fundamentais.

Como hipótese de trabalho, admito então que ao menos um dos vetores
da História (aquele que determina a automação de processos), além de por defi-
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nição contínuo, é irreversível e inevitável, adotando-se este último termo não
como uma capitulação ou resignação, mas como algo inerente à organização
estética da Informação em sistemas complexos, definido conforme o Prof. Jorge
Vieira (PUC-SP): (m)S = df [R(m)]P , ou seja, um conjunto de partes é um
sistema quando existe um conjunto de relações R entre elementos que compar-
tilham as propriedades P, o que implica ações e reações contínuas.

Um importante escritório de advocacia da Costa Leste dos EUA, em
recente conferência para investidores públicos e privados na área de células-
tronco, claramente admitiu a existência de um “nó górdio” na sociedade huma-
na, que ata provedores e usuários de novas tecnologias, sendo os sistemas
regulatórios uma das expressões das expectativas da sociedade quanto aos bene-
fícios e custos da adoção dessas novas tecnologias. Essa admissão representa
uma contribuição importante rumo à diplomacia corporativa, em substituição
aos clássicos embates tantas vezes inócuos em defesa de interesses específicos.

O mesmo escritório evidenciou ainda que as estruturas regulatórias reivin-
dicam informações consistentes sobre a previsibilidade de performance de um novo

produto ou processo quanto a riscos (a performance
passada é uma garantia da performance futura), da
mesma forma que o mercado consumidor assim faz
quanto a qualidades, e assim também fazem os que
desenvolvem esses produtos e processos. Uma vez
mais, a depender de que lado da história se está,
diferentes são as percepções, as reações táticas, e
mesmo os radicalismos.

Há que se atentar para o impacto da in-
dustrialização enquanto fenômeno de contínua
e progressiva automação de processos, pois é de
sua natureza causar impactos. Bem recentemen-
te, a mídia impressa divulgou algo que não seria
de se esperar, ou seja, operadores da Bolsa de Va-
lores de São Paulo, em lágrimas e ostentando si-
nais de luto, em função da automação da opera-
ção do pregão, que não mais demandará aquela
disputa interessante e dinâmica da negociação
verbal de ações, uma vez que todo o sistema foi
informatizado, restringindo-se agora às frias te-
las dos computadores.

É fundamental,
entretanto, para
um país genética
e culturalmente
megadiverso como
o Brasil, que se
atente para o
impacto desse novo
ciclo de tecnologias
disruptivas, sob pena
de se ter velocidade
relativa zero no
conhecimento dessa
biodiversidade
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Certamente o sistema se tornará ainda mais competitivo e darwiniano.
No entanto, a mudança causa sentimentos de perda e de exclusão, além de perdas
reais, inclusive de empregos. O mesmo acontece com a automação de operações
bancárias em caixas automáticos, embora a maior agilidade das mesmas não faça
recordar facilmente da redução de empregos que provocaram, uma vez que a
automação vem de encontro às nossas individualidades e interesses pessoais.

Portanto, a automação de processos, da qual a Biotecnologia é filha dileta,
é contemporânea (no sentido de não justificar saudosismos edênicos), inevitá-
vel (não no sentido de que se deve resignar, mas no sentido de que representa
um vetor histórico irreversível), disruptiva (no sentido de que atropela, acelera e
dispensa tecnologias que atendam nossos desejos e necessidades com menor ve-
locidade) e finalmente efêmera, no sentido de que o fenômeno é sempre mais
acelerado.  Portanto, nenhuma surpresa em causar desconforto e exclusão.

No que tange aos impactos na biodiversidade, no uso que dela se faz,
assim como do conhecimento tradicional, é necessário ancorar primeiramente o
raciocínio no impressionante fenômeno da “síndrome da domesticação”, que
mais e mais vem sendo deixado de lado quando se estuda o cultivo de plantas.

 Provavelmente não há nada mais interessante do que conhecer a impres-
sionante interação da Genética com os desejos e as necessidades dos consumido-
res de alimentos vegetais, em sua história de coevolução química e cultural com as
plantas. Em nível de transferência das intenções do selecionador de plantas para o
genoma das mesmas, e da resposta destas à seleção praticada, nenhuma novidade
há, mas sim respeito, pela percepção de que é possível falar com as plantas.

Sabe-se hoje mais do que nunca antes, sobre os fenômenos de fluxo e
organização da Informação em sistemas vivos, bem como sobre a transmissão
desta dos sistemas não-vivos para os seres vivos mais e mais complexos. Assim, a
percepção de que a Ciência contemporânea deixou de ser holística, e assim co-
nhece menos, não é verdadeira. Há tanta metafísica na Genética de hoje quanto
em alguns sistemas de conhecimento tradicional. Ao que parece, no entanto, há
dificuldades de diálogo e de mútuo conhecimento entre os saberes enquanto
Método Científico, e os saberes tradicionais, em tempos mais afeitos a debates e
à necessidade intrínseca de ganhá-los.

É fundamental, entretanto, para um país genética e culturalmente
megadiverso como o Brasil, que se atente para o impacto desse novo ciclo de
tecnologias disruptivas, sob pena de se ter velocidade relativa zero no conheci-
mento dessa biodiversidade. Essas novas tecnologias não invalidarão as molécu-
las, extratos e produtos naturais da biodiversidade, à espera da descoberta e apli-
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cação, mas certamente vão impor um mecanismo mais e mais competitivo
advindo da Genética Molecular. Dadas as históricas dificuldades do país em de
fato investir em Ciência e Tecnologia, o futuro do uso sustentável da biodiversi-
dade parece incerto, malgrado os esforços regulatórios.

Craig Venter, o agora famoso cientista-empresário, responsável por um
método inovador para o sequenciamento do genoma humano, relatou na Wired
a sua viagem fantástica pelos mares tropicais em busca de recursos genéticos, e
expressou sua visão de que a base da cadeia alimentar (ou seja, os microor-
ganismos), representam um mundo vasto ainda por descobrir, como se fora a
matéria escura da vida. Além de poética, a visão é impactante, quando se pensa
em informação genética.

Examine-se o fluxograma tecnológico de empresas que utilizam automa-
ção de processos em bioprospecção, e se notará de imediato que em seguida ao
acesso a recursos da diversidade biológica, quando se esperava as etapas de adap-
tação, domesticação e desenvolvimento de produtos, observa-se de imediato a
etapa de “evolução”, ou seja, de otimização de funções gênicas por meio de no-
vas ferramentas que possuem muito mais de ciência da computação, do que da
biologia molecular convencional. Portanto, observa-se a desmaterialização da
informação genética, e há algum tempo se propõe que a Genética passe a se
chamar Física da Informação.

Nesse contexto contemporâneo, onde está o conhecimento e a sua pro-
priedade? O que significa conhecer de fato a biodiversidade brasileira? Como
desenvolver valoração de recursos genéticos de modo a agregar valor a uma to-
talidade, como se busca hoje na produção musical?

A Biologia Sintética já demonstra de forma cabal que a Natureza não
explorou todas as possibilidades à disposição em termos de síntese de moléculas,
códigos, genes, genótipos, aminoácidos e proteínas. De fato há um imenso espa-
ço vazio disponível a novas oportunidades, conforme demonstra Wagner (2005).
Cientistas moleculares evolutivos, de forma singela definem a Natureza como
“preguiçosa”, no sentido de que se acomodou às primeiras evidências de robustez
e de permanência de suas sínteses. Nurit Bensusan propõe, alternativamente,
que a Natureza é econômica, o que é perfeita e diplomaticamente aceitável. O
fato é que hoje se domina as tecnologias de criação de novas entidades biológi-
cas, num fenômeno quase metafísico de fazer existir aquilo que não era.

Portanto, as novas tecnologias respondem por grande parte dessas en-
cruzilhadas da modernidade, encruzilhadas que se complexam à maneira das
obras de Jackson Pollock. Pode-se imaginar não mais encontrar saídas, pode-se
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admitir então o caos entrópico, ou pode-se reconhecer que há ordem que emana
do caos criador. Ou seja, é possível identificar mecanismos de negociação de
recursos da biodiversidade que contemplem os princípios da Convenção sobre a
Diversidade Biológica. Esses mecanismos deveriam ser buscados em torno do
conceito de Valor de Troca Socioambiental.

Companhias de bioprospecção desenvolvem e aplicam tecnologias pa-
tenteadas na descoberta e evolução de novos genes e circuitos gênicos a partir
de diversos recursos ambientais. Requerer direitos sobre esse conhecimento de
novo é perfeitamente aceitável, uma vez que não se faz vencedora facilmente a
reinvindicação do direito universal ao “software”, mas não ao genoma, ou à bio-
diversidade. Não em tempos de desmaterialização da Informação. Mesmo por-
que apelos morais, de um lado e de outro, para que usuários não violem direitos
autorais parecem inócuos.

É necessário então buscar totalidades, ou seja, agregar valores socioam-
bientais para que se atinja de modo eficiente o consentimento íntimo informa-
do, conforme proposto pelo Prof. Luis Mir. Essas totalidades nos fazem adquirir
celulares a despeito de, computadores a despeito de, neurotoxina botulínica de
uso cosmético a despeito de, CDs a despeito de.

Como sabem os produtores de música contemporâneos, se a música no
CD, e o encarte do mesmo, não representarem uma totalidade que agregue
valor suficiente para atender desejos e necessidades, perde-se para a pirataria.
Essas mesmas totalidades deveriam ser buscadas no que tange aos recursos da
biodiversidade, agregados de seu conhecimento tradicional quando couber, sem
o que não se estabelecerá contratos que beneficiem ambas as partes, provedo-
res e usuários.

Buscando conhecimento em Santilli (2005), aprende-se que o Estado
deve assegurar as condições mínimas para que o conhecimento expresso pelos
detentores de conhecimentos tradicionais seja livre, consciente e informado,
garantindo autêntica manifestação de vontade. Não consigo encontrar melhor
síntese daquilo que tentei expressar: um estado que assegure condições míni-
mas, mas que ainda resguarde direitos que devem ser reconhecidos, e que seja
eficiente na implementação desses direitos, de modo a não ter que substituir
essa eficiência pela interveniência detalhista em contratos privados; enfim, que
possa motivar o comprometimento dos atores sociais em relação a um contrato
que assegure o livre consentimento emanado de necessidades e desejos e que ao
final represente uma autêntica manifestação de vontade, a maior das necessida-
des humanas.
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Perguntas do plenário

Edna Marajoara (Cemem)
[lendo e comentando o documento final do Simpósio Unifesp/SBPC

“Plantas Medicinais: consegue o pesquisador brasileiro estudá-las?”] (...) De
longe o Brasil é o país latino-americano que mais publica trabalhos deste tema,
sendo um dos expoentes mundiais em estudos na área, conduzidos em grande
parte pelos seus diversos programas de pós-graduação destinados à formação de
recursos humanos qualificados para estudos das plantas medicinais. Então, cada
vez mais o nosso conhecimento vai continuar sendo difuso. Porque se depende
dessas publicações para se garantir um resultado com uma pesquisa científica,
cada vez mais eles vão buscar nessas publicações os resultados dos estudos e isso
se torna difuso. Os pontos negativos de acordo com os cientistas: plantas do
Brasil que também ocorrem em outros países latinos. Como parte significativa
de nossa biodiversidade também ocorre em países vizinhos, a burocrática e
restritiva legislação brasileira pode levar o Brasil a perder competitividade cien-
tífica na área. É aquela coisa que ontem a Terezinha estava colocando, se não
podemos pesquisar aqui nós vamos pesquisar lá fora, porque estamos perdendo
pesquisas científicas, no campo científico estamos perdendo espaço para pesqui-
sadores de fora. Aí me dá medo.

Sobre o CGEN: [lendo o documento] a necessidade de diferenciar a
pesquisa científica pura da pesquisa com vínculo econômico. Considera-se aqui
que a pesquisa pura seja aquela que na sua essência não tenha finalidade econô-
mica, mesmo que envolva preparo de extrato e isolamento de princípios ativos,
uma vez que os estudos fitoquímicos têm esta premissa básica acadêmica. Dis-
tinguindo-se desta, o segundo tipo de pesquisa seria aquela que desde sua ori-
gem visa agregar valor econômico mediante o desenvolvimento de um produto.
Sugere-se que no caso da primeira, o ideal seria considerar como instrumento
legal apenas a notificação da sua realização ao CGEN, ao invés de ser submetida
à avaliação; enquanto a segunda deveria passar por uma avaliação, incluindo a

161-228.pmd 17/2/2006, 12:22198



199

Capítulo II – Mesa III

obtenção do TAP (Termo de Anuência Prévia), no caso de acesso a conheci-
mento tradicional. No tocante ao TAP, o Conselho tem acatado a voz das comu-
nidades tradicionais (indígenas e não-indígenas), as quais reconhecem neste
instrumento a forma de valorizar seus saberes e práticas dinâmicos, transmitidos
de geração a geração, bem como de protegê-los. No entanto, visando evitar
questionamentos futuros quanto à titularidade para a emissão desse termo, su-
gere-se estabelecer um prazo legal para questionamentos, a partir do qual a rela-
ção estabelecida estaria definitivamente consolidada e os envolvidos autoriza-
dos a executá-la.

Aí a Funai cria um instrumento de autorização de acesso provisório a
área indígena de maneira mais ágil para verificação prévia da possibilidade de
pesquisa ocorrer naquele local. Pergunto: a Funai substitui a manifestação dos
povos indígenas? A Funai fala pelos povos indígenas no consentimento de
anuência prévia?

Outra questão: a incompatibilidade entre a RDC 48 e o projeto de lei
3381/2004. Isso é uma contra-política de fitoterápicos! Acabamos de participar
de grupos de trabalho para a implementação da Política Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos para o SUS, e essa postura é totalmente contra a
nossa política. Eu mostro essas coisas aqui para ver, porque aqui está escrito! São
todos os nossos cientistas representados nesse encontro que dão a posição deles
exatamente como eles pensam sobre termo de anuência, repartição de benefíci-
os, postura e conduta.

Cristina Azevedo (DPG-MMA)
A primeira pergunta é para Laymert. No final da sua palestra você colo-

ca que a solução para o conhecimento tradicional associado ser reconhecido
seria a ciência reconhecer de fato o valor que ele tem em si mesmo. Eu gostaria
de te perguntar como que a gente consegue que isso ocorra? Porque a Edna aca-
bou de colocar a posição da ciência, e pela posição que ela coloca está muito
longe do que você disse que seria a saída possível. Estou entendendo que a saída
possível está muito longe. Não há lei nenhuma que vá obrigar a ciência reco-
nhecer da maneira que você está colocando. Pelo menos, por lei a gente não
consegue isso. Mesmo porque o certificado de legalidade de acesso que está se
pensando no regime internacional, que seria uma maneira de pelo menos o sis-
tema de propriedade intelectual reconhecer o valor do conhecimento tradicio-
nal, já está sendo questionado por vários países. Os países desenvolvidos colo-
cam que essa questão de certificado para conseguir uma patente pode ser uma
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coisa interessante, mas como que a gente vai ter certeza que aquele produto
realmente usou conhecimento tradicional? É muito difícil, então se é difícil isso
vai ser só em casos que é muito evidente. E a gente sabe que esses casos são
mínimos. Então de fato a gente fica caindo em armadilhas após armadilhas.

Eliane, quando você coloca que a gente tem que ter uma discussão de-
mocrática garantida para um novo marco legal nacional, eu queria fazer uma
provocação, porque eu acho que essa discussão democrática garantida tem que
ser também para um novo marco legal internacional. O que a gente tem visto
são várias oficinas de formação e capacitação para a COP8, só que de fato na
COP8, qual é a possibilidade de participação da sociedade civil? Questiono se a
participação da sociedade civil não teria que ocorrer na formação da posição do
governo brasileiro, que vai ser levada à COP8.

Joaquim, a primeira reação que eu tive na sua palestra foi com relação à
questão do Microsoft Office para os agricultores. Te pergunto, você que tem mais
experiência na agricultura, quantos agricultores no Terceiro Mundo necessitam
do Microsoft Ofice e têm esse acesso? Acho que o Amartya Sen, economista
indiano, define o desenvolvimento de uma maneira muito mais interessante,
que é a disponibilidade de opções. Uma pergunta que eu faria para você é a
questão do “nó górdio” que você coloca. Você acha que esse “nó górdio” está
presente no Brasil? Quer dizer, você acha que aqui no Brasil a gente tem os
setores da sociedade atados irremediavelmente junto com o governo nessa ques-
tão? Porque como a Eliane colocou, no CGEN os setores da sociedade não são
presentes. Então eu não vejo o “nó górdio” aqui no Brasil.

E uma outra questão é a da química combinatória e da biologia sintética.
Desde 1997 quando comecei a trabalhar com esse assunto, quando a gente fez
um evento em São Paulo, que eu ouço representantes das indústrias falarem,
mais ou menos em tom de ameaça: “se vocês não liberarem acesso, olha aqui
gente, tem a química combinatória e a biologia sintética”. Agora o livro da Kerry
ten Kate mostrou que apesar disso, ainda há uma necessidade muito grande pela
biodiversidade. Você traz aqui o que o Craig Venter tem feito, e ele não tem feito
só química combinatória, ele está justamente coletando recursos genéticos em
áreas que não estão cobertas por nenhuma convenção internacional. Então eu
fico sentindo que é uma algo meio de pressão. Eu queria saber até que ponto essa
química combinatória vai deixar de causar essa avalanche que você coloca que a
gente tem que se preparar para recebê-la. E por fim, queria que você comentasse
se essa avalanche, quando ela ocorrer a gente tem que se preparar, se você não
está trazendo de volta o que o Laymert colocou e a Margarita Florez colocou
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ontem que é essa intenção perversa. Também ouço desde a COP4 que a gente
tem que se preparar rápido, responder rápido, e isso é impossível. Olha aqui
quantas pessoas conseguem entender tudo o que está sendo dito nesta sala.

Eliane Potiguara (Inbrapi/Grumin)
Queria perguntar para o professor Laymert sua opinião sobre a possibilida-

de do Bush pegar uma composição da nossa aldeia, nosso conhecimento tradicio-
nal, acrescentar um elemento e criar um remédio para exterminar com o Iraque,
ou se o governo do Estado do Rio de Janeiro cria uma composição para acabar com
os negros e a violência do Rio de Janeiro? Como fica a ética indígena?

Vincenzo Lauriola (Inpa-RR)
Queria acrescentar à palestra do professor Laymert que, exatamente na

linha do que o senhor estava falando, talvez a gente ainda não consiga perceber
a profundidade dessa nova onda no processo contínuo da expansão da
onipresença das cercas sobre a natureza e também a cultura. Isso ocorre desde as
primeiras cercas descritas por Marx na época da acumulação primitiva, os cam-
poneses da Inglaterra do século XVII são os povos indígenas e comunidades
tradicionais de hoje, mas num processo não tão visível materialmente como en-
tão, é muito mais profundo e perverso. Queria dizer também, que me parece que
o reconhecimento do conhecimento tradicional como ciência é uma questão
fundamental que traz desafios, ao mesmo tempo de caráter político e mais emi-
nentemente de caráter científico. Me parece que só pode ser um norte, ninguém

Talvez a gente ainda não consiga perceber a
profundidade dessa nova onda no processo contínuo
da expansão da onipresença das cercas sobre a
natureza e também a cultura. Isso ocorre desde as
primeiras cercas descritas por Marx na época da
acumulação primitiva, os camponeses da Inglaterra
do século XVII são os povos indígenas e
comunidades tradicionais de hoje, mas num processo
não tão visível materialmente como então
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vai decretar isso de um dia para o outro, em direção ao diálogo, que tem que ser
instaurado com muita profundidade. Eu acho que se o Estado pode ter algum
papel nisso, é na questão de construir esses canais e facilitá-los. Pelo que a gente
vem vendo desde ontem, talvez o Estado não esteja construindo essa missão de
forma adequada porque de um lado você tem os cientistas heteropositivistas que
precisam fazer uma revolução epistemológica que não estão a fim, e com todas
essas barreiras que colocam não conseguem dialogar com os cientistas tradicio-
nais que precisam e querem ser reconhecidos como tais. Então temos que pensar
em outros instrumentos para isso.

Agora a pergunta que eu queria fazer é como você vê em todo esse pro-
cesso, o papel da Convenção sobre Diversidade Biológica. Me parece que essa
fumaça nos olhos que é a repartição de benefícios é mais um instrumento para
legitimar um processo de apropriação indevida, de privatização cada vez mais
profunda, e que se coloca numa linguagem talvez politicamente correta, mas é
mais um instrumento de enganação para essas populações que legitima o pró-
prio sistema de apropriação individual e exclusiva da propriedade intelectual.

Aí nessa linha de reflexão eu queria interpelar a Eliane. Quando você
disse que “falar de justiça social e repartição de benefícios é um discurso contra-
hegemônico” eu discordo profundamente. Eu acho que nesse contexto passado
pelo Laymert de reflexão mais profunda sobre as dinâmicas, talvez a intenção seja
boa, mas acaba sendo um discurso e uma prática que só legitima essas tendências
em andamento. Eu não sei se não é possível atacar ou revisar profundamente o
sistema da propriedade intelectual, afinal o sistema nem sente. Eu não acredito
que seja tão intimamente ligado a outros fundamentos, outras raízes da economia
de mercado. A economia de mercado também tem tido, em algumas regiões, for-
mas historicamente de ter limites à sua regulação, à sua expansão definida social-
mente e politicamente. Por que não pensar nisso com relação à propriedade inte-
lectual que é um instrumento recente, e que faz parte de uma onda de expansão da
economia de mercado? Também essa questão da função social da propriedade in-
telectual, eu não acredito muito, me parece mais uma fumaça nos olhos, e eu acho
que a crítica tem que ser mais radical e nesse sentido eu concordo com a questão
de incompatibilidade radical do sistema de propriedade intelectual com o sistema
do conhecimento tradicional. Estamos discutindo bastante isso na Rede Norte.

Nesse sentido eu acho que fazendo minha a colocação do Silvio Valle, é
pouco se preocupar apenas com a aplicação da norma. Nós temos que aplicar a
norma sim, mas temos sobretudo que nos preocupar como contribuir para
melhorá-la e construí-la permanentemente.
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Sobre a questão do Microsoft Office, eu gostei, mas hoje cada vez mais se
fala de Open Office. E quantos de nós usamos Microsoft Office, mas pirateado,
então sem reconhecer a propriedade intelectual?

João Mario Veríssimo Santié Tapuya (Funai)
Doutor Joaquim, os nossos cientistas aqui presentes, não são eles! Não

tem ninguém aqui analfabeto para ter nenhum conhecimento que as suas pala-
vras o vento já levou.  Como dizem os índios do Alto Xingu, o Mamaé, o espirito
do vento já levou, ninguém aqui escutou o que vossa excelência falou. A nature-
za, os nossos ancestrais, ela não é dormente, ela é viva, presente e sagrada na
memória e em tudo que está na natureza. Doutor Joaquim, a biologia sintética,
matemática e genes foi um equívoco do homem. Vossa excelência diz que a ma-
temática sintetiza tudo, Microsoft, network, Bill Gates, que somos iguais. Eu
vou passar para suas mãos doutor Joaquim, para o senhor me dizer pelo menos
que matéria da natureza é essa? Qual é o processo que se faz e quais são os três
elementos que se produz?

Para o doutor Silvio Valle, existe algum processo na Fiocruz para regis-
trar os nossos conhecimentos, dos nossos antepassados, das nossas ervas medici-
nais? Pergunto porque sou plantador de remédio, das plantas medicinais indíge-
nas. Trabalhei com a Berta Ribeiro catalogando o dicionário de artesanatos
indígenas do rio Xingu. Eu plantando um pé de embaúba, o meu menino curumim
me perguntou “pai, o bem-te-vi comeu a semente de embaúba que o senhor
plantou, como é que ele sabe que a semente da embaúba não é um veneno?” Eu
disse para o meu menino: o código da vida dos antepassados, dos avós e pais dele
está registrado no espírito, na sabedoria do bem-te-vi. Tem algum dispositivo
legal para garantir a nossa sabedoria tradicional?

Respostas da mesa

Laymert Garcia dos Santos (Unicamp)
Primeiro vou responder às perguntas, depois vou provocar de volta o sr.

Joaquim. A primeira questão, da Edna, pergunta: “pode-se possuir o que não se
conhece?”. Ela leu uma manifestação sobre a posição dos cientistas com relação
ao conhecimento tradicional. Manifestação que, de certa maneira, esteve um
pouco nessa minha preocupação com a posição dos cientistas brasileiros de não
reconhecer e nem desejar reconhecer (o que acho mais grave) que existe algum
valor no conhecimento tradicional. Na minha palestra, procurei enfatizar isso,
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mostrando que os cientistas não querem possuir nem patentear o conhecimento
tradicional - o que querem é, através do conhecimento tradicional, chegar aos
princípios ativos e aos componentes que contêm as informações que lhes inte-
ressam, e vão ser re-elaboradas e re-escritas na linguagem que pode ser patente-
ada. Portanto, se você apertar o cientista, ele responderá que não tem nada a ver
com o conhecimento tradicional, mas que gostaria de acessá-lo porque de certa
maneira este já identificou uma série de propriedades, e tal identificação poupa
tempo e dinheiro durante a fase de prospecção.

Mas ao mesmo tempo em que o cientista expressa uma espécie do co-
nhecimento (e aí já começo a responder ao Joaquim) que não tem nada a ver
com o conhecimento tradicional, expressa também um conhecimento que já
não tem nada a ver com o conhecimento moderno. Tal conhecimento é contem-
porâneo, é cibernético, relativo a uma determinada dimensão da natureza, que é
a dimensão da informação. A ciência moderna trabalhava com matéria e ener-
gia; a partir dos anos 50 para cá, a ciência contemporânea trabalha sobretudo
com informação. A informação é a diferença que faz a diferença (Gregory
Bateson): alguma coisa intangível que se encontra no modo como os elementos
se combinam ou recombinam, e ao fazê-lo, permitem que se produza uma planta,
um animal, um ser humano, um microorganismo. É nesse nível de realidade que
tal ciência trabalha. Ora, quando ela descobriu que podia trabalhar nesse plano
de realidade, passou a crer que o mundo seria então reinventado, pois a partir de
agora teriam a possibilidade de controlar o modo de produzir as coisas, tanto
seres vivos quanto seres inanimados, de produzi-las recombinando as informa-
ções. Assim, estaria ao nosso alcance refazer a natureza.

Quando o Joaquim diz que a natureza é preguiçosa, que ela não explo-
rou todo o seu potencial e que vamos poder acelerar esse processo, o que quer
dizer é que o mundo está para ser reinventado. E que os cientistas contemporâ-
neos podem reinventar o mundo e utilizar todo o conhecimento do passado para
recombinar isso tudo nessa nova reinvenção que vamos fazer. É essa reinvenção
que será patenteada e apropriada, não o conhecimento do passado. Mas vamos
utilizar todo o conhecimento que existiu desde o começo do mundo até 1970
(quando essa história realmente começou a funcionar para valer) a serviço da
recombinação das informações e da reinvenção do mundo? O problema é que
esse conhecimento, que é contemporâneo, que começou na década de 50 do
século passado, não existiu sozinho, e não saiu do nada, mas emergiu do desdo-
bramento ou da transformação de um conhecimento que vinha desde o começo
do mundo até agora. Então por que só esse conhecimento tem valor? E aqui cabe

161-228.pmd 17/2/2006, 12:22204



205

Capítulo II – Mesa III

lembrar a aliança entre a tecnociência e o capital, que agora vêem na tradução
do conhecimento tradicional e moderno em conhecimento informacional uma
ótima oportunidade a não ser perdida de jeito nenhum. Por outro lado, a
recombinação pode acelerar os processos naturais, fazer com que os artefatos
criados sejam mais “espertos” que os existentes na natureza. Mas à medida que a
recombinação avança, os cientistas podem dizer: fomos nós que recombinamos,
foi nosso trabalho, portanto, vocês têm que nos pagar. É assim, através dos com-
ponentes, que se dá a apropriação do que antes não podia ser apropriado.

Como se dá a operação de apropriação? O dispositivo legal mundial hoje
configurado através do Trips foi concebido para permitir que a ciência possa
fazer isso; apropriar-se, por exemplo, dos recursos genéticos. Entretanto, quando
há conhecimento tradicional associado ao recurso, ela declara não estar interes-
sada em patenteá-lo, mas sabe que precisa passar por ele, para encurtar o tempo
da prospecção e chegar mais diretamente ao que lhe interessa, em vez de fazer
uma prospecção aleatória. Em troca, dá uma repartição de benefícios. O proble-
ma é que há um desequilíbrio muito grande entre o valor que se confere ao
conhecimento tecnocientífico e o baixíssimo valor que se confere aos outros
tipos de conhecimento, que lhe servem de matéria-prima.

Sobre a pergunta da Kitty (Cristina Azevedo). A questão passa pelo re-
conhecimento do conhecimento tradicional pela ciência. Como disse em minha
exposição, acho difícil que isso aconteça. Kitty pergunta: se não é a saída legal,
porque ela é muito difícil, como fazer então? Minha resposta é que a dificuldade
reside no fato de a ciência contemporânea não reconhecer o legado do passado,
de se considerar em ruptura com o passado, de achar que ela é muito melhor, e
que não deve nada ao passado.  Creio que, de certo modo, tal atitude é ignorante
até mesmo do ponto de vista científico.

Há um livro interessantíssimo que toca nesse assunto, de Jeremy Narby,
intitulado The Cosmic Serpent – DNA and the Origins of Knowledge. O antropólo-
go inglês foi pesquisar no Peru e lá conheceu os pajés que tomavam ayahuasca.
Estes, então, lhe contaram que obtinham o conhecimento diretamente das plan-
tas, que as plantas lhes falavam. Ele ouviu aquilo e pensou: “não vou fazer como
os outros antropólogos, nem como o cientista moderno que acham que isso é
uma imagem, uma metáfora, pois na verdade as plantas não falam e, portanto,
não podem lhes ter transmitido esse conhecimento”. Narby preferiu explorar
uma outra possibilidade e se perguntou: “e se for verdade que a planta falou
mesmo com o pajé, numa linguagem que não sei detectar, mas que ele sabe? E se
existir um canal através do qual a planta fala com o humano?”. O antropólogo
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resolveu levar a sério o que os pajés
haviam dito e pesquisou o assunto,
relacionando o que tinha ouvido com
a genética mais avançada. E come-
çou a tentar ver de que modo, atra-
vés das visões dos pajés, apareciam
estruturas que na linguagem científi-
ca se chamam estruturas moleculares.
E descobriu que a estrutura de DNA
que os softwares dos computadores
produzem enquanto visualizações da-
quilo que é a dimensão mínima da
matéria viva apareciam, nas visões
dos pajés, através da figura de uma
serpente que se comunicava com eles.

Ora, no fim de seu livro, Narby
chega à conclusão que o problema não
é a oposição irredutível entre um co-

nhecimento e outro; em seu entender, o problema é que talvez os cientistas ainda
não tenham compreendido que existem povos que não seguiram a linha ocidental
e que, no entanto, não ficaram parados na história. Acho muita pretensão nossa
pensar que só nós, do Ocidente, evoluímos, progredimos e chegamos a essa fantás-
tica ciência contemporânea, e que os outros, que não escolheram essa via, ficaram
parados no tempo. E se eles não ficaram parados? E se resolveram se desenvolver
de uma outra maneira, diferente da nossa? E se, por exemplo, agora estivermos
chegando ao ponto em que nós, através dos nossos métodos, começamos a decifrar
essa linguagem que por outros métodos os pajés ouviam das plantas? A estreiteza
do pensamento científico contemporâneo se manifesta no modo como desqualifica
e destrói a possibilidade de um diálogo com esses povos que talvez tenham manei-
ras diferentes de acessar essas informações.

De um lado temos o Jeremy Narby tentando ver como a linguagem do
DNA conversa com a linguagem da ayahuasca. De outro lado temos o antropó-
logo Eduardo Viveiros de Castro, que afirma: “os brancos pensam que existem
muitas culturas e uma natureza; os povos indígenas da América pensam que
existe uma cultura e muitas naturezas”. Eis aí um pensamento completamente
diferente do pensamento ocidental; e o que significa? Significa que existe um
substrato, um plano de realidade comum onde plantas, animais, enfim tudo o

Acho muita pretensão nossa
pensar que só nós, do
Ocidente, evoluímos,
progredimos e chegamos a
essa fantástica ciência
contemporânea, e que os
outros, que não escolheram
essa via, ficaram parados no
tempo. E se eles não ficaram
parados? E se resolveram se
desenvolver de uma outra
maneira, diferente da nossa?
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que é vivo existe ou existiu em um plano cultural comum, mas se naturaliza de
modos diferentes. É isso que permite, por exemplo, em um mito indígena, al-
guém dizer que é parente da onça ou do jaguar. Por que permite? Porque existe
um plano de realidade que é comum, e que é o plano do pré-individual.

A ciência contemporânea parece ter chegado nesse plano de realidade
comum. Mas ela afirma que só a ciência contemporânea chegou até ele, a este
plano que permite aceder às alterações que possibilitam reinventar o mundo.
Mas como afirmam alguns dos nossos especialistas, os mitos já falavam do plano
da metamorfose. As histórias e mitos há muito expressavam a transformação, a
metamorfose da natureza, e esse parentesco que se daria em um grande plano de
realidade que agora a ciência começa a trabalhar.

Não é que não haja um terreno comum, de entendimento entre conhe-
cimento tradicional e conhecimento contemporâneo - há e é enorme. Aí come-
ço a responder à pergunta do Enzo: o terreno de entendimento comum entre a
ciência contemporânea e o conhecimento tradicional existe porque ambos esta-
belecem um diálogo com a natureza. Pensemos, por exemplo, no grande filósofo
da tecnologia, o francês Gilbert Simondon quando diz: “qual é a diferença entre
o tecnólogo, o especialista em tecnologia contemporânea, e o pajé? Nenhuma”.
O pajé é aquele que faz uma viagem, estabelece um tipo de diálogo com a natu-
reza e traz desse diálogo uma res-
posta para a comunidade, uma
solução para um problema que a
comunidade não conseguia resol-
ver. E o que faz a tecnologia se-
não um diálogo humano com a
natureza para tentar resolver um
problema? É a mesma coisa, em
patamares diferentes, de manei-
ras diferentes. Mas no fundo, diz
ele, não há progresso nessa his-
tória porque o pajé está resolven-
do o problema de uma determi-
nada maneira, num determinado
momento e os tecnólogos estão
resolvendo o problema num ou-
tro momento e num outro con-
texto determinado.

É estúpido o processo em que
vivemos, porque a ciência
contemporânea começa a
destruir as bases mesmas daquilo
que ela própria vai necessitar.
Por isso digo que a ciência é
limitada – ela não percebe que
para o seu próprio interesse seria
importante abrir o diálogo e
revisar a sua posição de que não
se trata de dominar a natureza,
mas de dialogar com ela
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É possível, de certa maneira, estabelecer uma continuidade entre a ciên-
cia contemporânea e a ciência tradicional. Não sou contra a ciência contempo-
rânea porque defendo o conhecimento tradicional. Defendo o conhecimento
tradicional porque acho que ele é um tesouro em si mesmo, e também para a
ciência contemporânea. Mas ela não sabe disso, porque o tempo todo acha que
é melhor que tudo, e que o resto é superstição. E sendo superstição, tem que
acabar. O problema está justamente na impossibilidade dos cientistas reconhe-
cerem o valor de um conhecimento que não é aquele que eles produzem, mas
que pode ter uma interação interessantíssima com esse, e pode constituir um
avanço para um e para outro. O reconhecimento do conhecimento tradicional
traz benefícios para todo mundo – mas sem esse negócio de repartição de bene-
fícios que é uma palhaçada, por ser uma migalha, uma esmola que vai ser dada
aos povos para ficarem bonzinhos, enquanto a gente acessa o que nos interessa.

Nesse sentido, gostaria de responder à pergunta sobre a Convenção so-
bre Diversidade Biológica dizendo que ela é um instrumento de legitimação do
processo de transformação dos recursos genéticos e do conhecimento em merca-
doria, em bens de mercado. Em 1996, em Buenos Aires, desisti de continuar
acompanhando a Conferência das Partes, quando ficou muito claro para mim
que havia duas velocidades dentro da CDB: de um lado, havia uma velocidade
ultra-rápida, com a implementação de todos os artigos que pretendiam justa-
mente criar condições para o desenvolvimento do biomercado e da biotecnologia;
de outro, havia a questão do reconhecimento dos direitos. Esta última nunca
andava e até hoje não andou. Vejam a implementação do artigo 8(j) e do artigo
15: faz mais de dez anos, desde 1992, que nós estamos exatamente no mesmo
ponto. Por quê? Porque é conversa para boi dormir.

No fim das contas, é estúpido o processo em que vivemos, porque a ciên-
cia contemporânea começa a destruir as bases mesmas daquilo que ela própria
vai necessitar. Por isso digo que a ciência é limitada - ela não percebe que para o
seu próprio interesse seria importante abrir o diálogo e revisar a sua posição de
que não se trata de dominar a natureza, mas de dialogar com ela. Desde o século
XVII a ciência ocidental pretende dominar a natureza; mas agora nem isso pre-
tende mais, porque já a dominou, e pretende reinventá-la. Só que como isso não
foi combinado com a natureza, surgem os Tsunamis, os Katrinas, etc. Os efeitos
colaterais começam a trazer de volta aquilo que não foi combinado, sob a forma
de risco e catástrofe.

Eliane Potiguara pergunta sobre a apropriação de algum conhecimento
tradicional inserido nas armas biológicas e no bioterrorismo. Eu acho que de um
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certo modo já respondi à sua pergunta ao dizer que o conhecimento tradicional
nunca vai ser responsabilizado por essa apropriação e essa reconfiguração desse
conhecimento. Mas por outro lado, isso também não significa que conhecimen-
tos tradicionais não contêm potenciais que possam ser transformados em armas
biológicas. Tanto os conhecimentos tradicionais quanto os conhecimentos mo-
dernos podem ser transformados em armas biológicas, e talvez até já estejam
sendo, pois essa é uma frente de ponta do processo tecnocientífico.

Eliane Moreira (Nupi/Cesupa)
Vou começar pelos questionamentos do Enzo sobre a função social da

propriedade intelectual. Não acho que esse é um meio de resolver a questão. O
discurso da função social da propriedade intelectual é um arranjo que se dá para
poder sobreviver nessa guerra de foice. É lógico que outra possibilidade é romper
com o sistema da propriedade intelectual. Só que não é tão simples assim, não
basta dizer que ele é novo, porque ele é uma faceta de um direito muito mais
antigo e enraizado na nossa sociedade, que é o direito de propriedade. Aí é que
acho que está toda a dificuldade de conseguirmos fazer uma discussão que leve a
uma outra conformação de conhecimento, rumo a um conhecimento de livre
circulação. Eu compreendo e me alinho em parte quando você diz que devería-
mos questionar o direito de propriedade intelectual, mas em primeiro lugar não
podemos esperar até que este sistema seja integralmente questionado. Temos
que reagir hoje, com base nessa dita função social da propriedade intelectual,
que obviamente é insuficiente para o que estamos tratando. Talvez seja impor-
tante fazer isso por ora, até que haja um debate mais consistente no futuro.

Não estamos conseguindo garantir nem mesmo que a propriedade inte-
lectual obedeça a sua função social, por meio do respeito e da observância às
regras de acesso à biodiversidade e ao conhecimento tradicional. Isso é que me
deixa angustiada nessa situação. Não estamos nem mesmo conseguindo garan-
tir o mínimo.

Sobre a questão da justiça, eqüidade e a repartição de benefícios como
uma legitimação dessa apropriação, mais uma vez em parte concordo contigo. É
uma forma de sobreviver a esta situação que está posta, nessa relação entre po-
vos tradicionais, indústrias e sistema acadêmico. Não acho que é uma legitimação,
acho que tem em si uma forma de reação, de resistência, de contestação. Que a
repartição dos benefícios não é suficiente, como disse o professor Laymert, não
tenho a menor dúvida.  Meu medo é nesse cenário de perda absoluta de direitos
em que vivemos, retirarmos isso e não colocar nada no lugar. Eu acho que se
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deve questionar se isso está realmente atingindo a finalidade, se está realmente
servindo. Sem dúvida não, é insuficiente. Mas o que se vai pôr no lugar? Criar
sempre novas dificuldades significa não implementar nunca o efetivo reconhe-
cimento do direito ao conhecimento tradicional. Por enquanto, vale tentar pelo
menos implementar porque nem isso está se conseguindo fazer, nem a repartição
de benefícios está se conseguindo fazer.

A discussão sobre conhecimento tradicional como ciência. Essa frase
tem muito sentido - o conhecimento tradicional é ciência, o pajé é um cientista.
O problema é que a pretexto de reconhecer o conhecimento tradicional, termi-
na-se seqüestrando, enquadrando esses atores para dentro desse sistema. Não
sei se ele só vai ser válido quando admitirmos que é ciência também, acho válido
independente disso. Os detentores do conhecimento tradicional não precisam
de um reconhecimento da sociedade para que seu conhecimento seja válido, o
que precisam é que se diga que é um direito, não um direito de propriedade, mas
um direito que está em outra esfera. A propriedade intelectual protege um livro,
um produto farmacêutico, um processo. Não é nesse campo que devemos discu-
tir o conhecimento tradicional, é preciso discutir seu valor, sua produção, suas
inter-relações, os elementos que o compõe. Também tenho receio de começar-
mos a insistir que o conhecimento tradicional é ciência, pois ele não precisa se
enquadrar, ser seqüestrado pela ciência para passar a ser válido. Ele já é válido.

Sobre a discussão democrática do marco internacional, todos os que fo-
ram chamados em 2004 para discutir a posição do Brasil no regime internacio-

Os detentores do conhecimento tradicional não
precisam de um reconhecimento da sociedade para
que seu conhecimento seja válido, o que precisam é
que se diga que é um direito, não um direito de
propriedade, mas um direito que está em outra esfera.
A propriedade intelectual protege um livro, um
produto farmacêutico, um processo. Não é nesse
campo que devemos discutir o conhecimento
tradicional, é preciso discutir seu valor, sua produção,
suas inter-relações, os elementos que o compõe
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nal sabem qual foi o produto disso? Eu não sei. Ninguém voltou para nos dizer
que a partir daquilo que foi discutido se construiu uma proposta. Qual é a posi-
ção que foi construída a partir da reunião de 2004, “Construindo a posição bra-
sileira sobre o regime internacional de repartição de benefícios”?2 Se nos chama-
ram para discutir devem chamar também para mostrar os resultados.

Edna, sobre a política de fitoterápicos, achei ótimo esse documento
porque assim sabemos realmente o que eles pensam e isto facilita o diálogo.
Sobre esta visão de que “ou se tem a autorização do CGEN ou todo mundo
sai do Brasil para fazer pesquisa fora”, isso é uma chantagem que não tem
cabimento.

Silvio Valle (Fiocruz)
No fundo a moderna biotecnologia tem conhecimento da sua insegu-

rança, e por isso precisa ser regulamentada. Hoje toda a área da biotecnologia,
nos países mais avançados, trabalha em duas vertentes, a primeira sendo a
desregulamentação dos possíveis efeitos adver-
sos e a segunda uma forte regulamentação dos
direitos de propriedade.

Por exemplo, um grande entrave nas
pesquisas relacionadas ao bioterrorismo nos Es-
tados Unidos é que tem produto para entrar no
mercado, mas como pode ter efeito adverso e é
muito caro pagar esse seguro, ninguém quer as-
sumir o possível efeito adverso dessa tecnologia,
então o jeito é a desregulamentação.

Foi mencionada a questão do Microsoft

Office, que está sendo pirateado. O sistema é mais
complexo porque o Bill Gates pode estar levan-
do um “balão” nessa pirataria, mas quem produz
sementes transgênicas, as grandes empresas de
biotecnologia no Brasil, não estão: cobram pa-
tente mesmo do pirata, como podemos constatar
em nossa palestra. O confronto entre a CDB e o

2 Referência ao Seminário “Construindo a Posição Brasileira para o Regime Internacional de Acesso e
Repartição de Benefícios” organizado pelo ISA em conjunto com Ministério de Meio Ambiente e Minis-
tério das Relações Exteriores, em novembro de 2004, em Brasília.

Hoje toda a área da
biotecnologia, nos
países mais
avançados, trabalha
em duas vertentes, a
primeira sendo a
desregulamentação
dos possíveis efeitos
adversos e a segunda
uma forte
regulamentação dos
direitos de propriedade
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Trips chega a ser jocoso, porque o país que mais tem depósitos de patentes em
biotecnologia no mundo, que é os Estados Unidos, não é signatário.

Na próxima rodada de negociação do Trips, o Departamento de Comér-
cio dos Estados Unidos está propondo cursos de formação e treinamento de juízes
brasileiros, para ensinar nossos magistrados a interpretar a lei de patente. Isso
está na mesa de negociação, é uma pauta muito clara de um país que sabe aonde
vai seguir seus trilhos.

Meu otimismo é que precisamos sim fazer pressão política, tentando in-
fluir na elaboração de todas as normas, e estarmos muito atentos mesmo. Não
adianta se preocupar só com a lei de patentes. No fundo a regulamentação é uma
garantia também para as empresas de biotecnologia. A biotecnologia vegetal en-
trou efetivamente no Brasil depois que acordamos duas leis básicas, uma para ga-
rantir a propriedade e outra para o governo chancelar que um produto é seguro.
Aprovamos a lei de biossegurança em 1995, e alteramos a lei de patentes em 1996.

Joaquim Machado (CEBDS)
Kitty, sua primeira pergunta foi em relação à menção que fiz sobre o caso

da soja transgênica sendo uma espécie de Microsoft Office para os grandes agri-
cultores de soja, contemporâneos e modernos. Tudo tem a ver com o modelo de
produção, que mais uma vez se utiliza da automação dos processos. Por isso in-
sisti tanto, na minha apresentação, na automação de processos. Querendo ou
não, a condição dos alimentos está mudando muito rápido. O perfil da demanda
dos grandes centros consumidores (com todo respeito àqueles que são naturalis-
tas, alimentam-se da produção orgânica ou são vegetarianos) está totalmente
louco. Não vale a pena produzir feijão para os grandes centros do Brasil, pois
ninguém tem tempo de cozinhar feijão, de guardar feijão, de fazer pequenas quan-
tidades de feijão. O modelo de produção de alimentos hoje exclui gente, exclui
mão-de-obra, em função até de mecanismos perversos, mas também em função
de comodidade. Não sei quantos aqui já colheram um hectare de milho a mão,
eu já colhi e digo que não é fácil. Então se o seu vizinho tem a mínima tecnologia,
você vai dizer que é isso que você precisa. Estende esse processo ao limite, ao
modelo exportador, à soja que todos nós sabemos que é hoje como uma moeda, é
como se fosse dólar, euro, negociada em bolsas. Todo esse processo é ligado a
sistemas de automação. A automação de processos entrou na agricultura de uma
forma impressionante, nas máquinas, no sistema de controle de colheita, nos
sistemas de produção. E quando você vai conversar com o produtor de soja, ele
diz que para ele é facilidade. Quando isso vai atingir o ponto de equilíbrio?

161-228.pmd 17/2/2006, 12:22212



213

Capítulo II – Mesa III

Concordo com o Silvio que a pirataria esta aí, os mecanismos de controle
dessa pirataria também se estabelecerem. Há outros mecanismos; mandam a soja
para o Paraguai, porque o melhorista a fez no Mato Grosso, deu uma banana para
empresa detentora do gene, manda para Paraguai e volta para cá e não é pego
como contrabando. Então, o mesmo mecanismo de desviar dos royalties, de desviar
da barreira de propriedade intelectual como protesta o Microsoft Office e tantos
outros, também está se estabelecendo na biotecnologia.  E falando do software

livre, ele tem ainda - justamente porque se propõe a não ser massivo, ou de ser
massivo de maneira não impositiva - problemas de compatibilidade, de acesso, de
como fazer baixar certos programas e outras coisas. O que acho que é importante
é a soberania de um país. Vamos pensar no caso da Embrapa, a soberania da Embrapa
não é sair daqui. Eu trabalho em uma companhia global e me sinto bem trabalhan-
do nela, mas a pergunta que nós fazemos é sair daqui e ir para onde? Não faz

sentido esse tipo de ameaça. A Embrapa preci-
sa ter condições para, de forma soberana, fazer
um Linux em biotecnologia. Mas não é com
esse contingenciamento de recursos que ela vai
fazer. Não é com essa visão de ciência e
tecnologia que temos no Brasil que vamos con-
seguir produzir software livre em biotecnologia.

A Kitty perguntou também sobre o “nó
górdio”. Essa amarração intrínseca que, mes-
mo dentro da Costa Leste dos Estados Unidos,
o supra-sumo do capitalismo estadunidense, as
pessoas perceberam que não há porque ficar
tentando negar a existência do outro. Em ní-
vel do CGEN, vai depender de quem você põe
na sala, porque se você coloca pessoas que tra-
zem apenas as demandas ministeriais, as iras
ministeriais para dentro da sala, se o princípio
é que o MMA tem que ser derrotado, por prin-
cípio a ministra tem que cair, por princípio o
ministro Roberto Rodrigues representa a
Monsanto e por princípio o MCT sabe mais
do que todos os outros, assim não se vai che-
gar a uma negociação de uma estrutura regu-
latória que permita que o país resolva sua si-

O modelo de produção
de alimentos hoje exclui
gente, exclui mão de
obra, em função até de
mecanismos perversos,
mas também em
função de comodidade.
Não sei quantos aqui já
colheram um hectare
de milho a mão, eu já
colhi e digo que não é
fácil. Então se o seu
vizinho tem a mínima
tecnologia, você vai
dizer que é isso que
você precisa
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tuação sócio-econômica. Para não deixar
de citar o setor ao qual pertenço, as em-
presas, todos nós sabemos, são oportunis-
tas. A representação da empresa se com-
porta de modo que se todos brigam, as
coisas continuam como estão, e se avalia,
portanto, os prós e contras desse impasse
continuado.

Em relação ao comentário sobre
a química combinatória. De nenhuma
maneira tive a intenção de soar ameaça-
dor. Não é no sentido de que facilitem o
acesso à biodiversidade e à natureza se-
não, a partir de nossas pranchetas, va-
mos criar outros sistemas e não vamos
precisar mais de vocês, e daí vocês não
ganham mais nada. Longe de mim pen-
sar isso, até porque a minha visão foi ab-
solutamente científica e acadêmica. O
fato é que, a partir de uma molécula-mãe
obtida na natureza, consegue-se uma quantidade muito grande de variações fun-
cionais. Então, se você consegue uma situação de agregação de valor no conhe-
cimento que vem depois daquela molécula que você acessou da natureza, se
você pode proteger todo o restante e pagar algo meramente sugestivo para o
provedor daquela molécula, isso vai acontecer. E essas tecnologias estão aí para
isso – as tecnologias de re-invenção da natureza.

Hoje, como o professor Laymert disse, já se patenteou toda a seqüência de
genes que produzem pigmentos vermelhos. Mas para ter uma idéia daquilo para o
que o país precisa se preparar, todas as seqüências de informações desses pigmentos
que os tornam mais resistentes à ferrugem, às doenças de campo, já foram patentea-
das. Descobriu-se quais os genes que controlam os pigmentos para a indústria dos
pigmentos, e tudo foi patenteado porque se descobriu o caminho à informação que
chega nisso. Então é nesse sentido que eu falei que essa nova informação é uma
avalanche, um “tsunami” em relação ao qual é preciso investir em conhecimento
aqui no Brasil, porque senão acabamos nos perdendo no meio do caminho.

Um outro ponto em relação à questão que o professor Laymert mencio-
nou sobre a ciência e os cientistas. É preciso separar o cientista que pensa isso, o

É preciso separar o cientista
que pensa isso, o que acha
que detém tudo, que isola
seqüência e transfere
genes, e não está mais
interessado em nada.
Talvez a responsabilidade
esteja também com as
universidades, que não dão
ao biólogo molecular, ao
melhorista de plantas, ao
geneticista principalmente,
a base antropológica do
conhecimento
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que acha que detém tudo, que isola seqüência e transfere genes, e não está mais
interessado em nada. Talvez a responsabilidade esteja também com as universi-
dades, que não dão ao biólogo molecular, ao melhorista de plantas, ao geneticista
principalmente, a base antropológica do conhecimento. Com o outro ponto sou
obrigado a concordar. Repetindo, me sinto à vontade em um empresa global,
mas tenho críticas a esse capitalismo que chamo de barquinho salva-vidas no
Titanic. Quer dizer, entrei no barquinho, papai me ajudou a chegar até aqui, e
agora desço o remo naqueles que estão morrendo afogados? Vejo isso nesse com-
portamento, nessa ligação maligna entre o conhecimento de ponta e esse meca-
nismo utilitarista. Acho que é mais isso do que a sua percepção de que a ciência
é limitada; é mais essa ligação que é limitada, do que a ciência em si.

Para o Silvio, em relação ao que você falou sobre a soja sendo igual e
diferente em diferentes espaços: tem alguns mecanismos ali que podem ser con-
testados. Seu foco é perfeito, se fosse eu no seu lugar falaria o seguinte: não uso
mais o microfone, vou falar para vocês sem usar o microfone, que é um produto
da tecnologia moderna. Por que um foco tão intenso na biotecnologia e não
nisso aqui (microfone), por exemplo? Muito provavelmente porque nós já nos
equilibramos, por razão da nossa dependência e da utilidade disso. Não estou
pregando que isso seja banido. O ponto de equilíbrio tem que ser atingido, por
isso falei da questão do valor de troca socioambiental.

Silvio Valle (Fiocruz)
Não preguei o banimento dos transgênicos. O que coloquei foi que não

se olhe só para as patentes, que se olhe no contexto. A lógica de que no Inpi é
diferente, na CNTBio é igual, para o agricultor é diferente, para o consumidor é
igual, essa lógica de jogar com a legislação, ela pode ser aplicada também com
relação à legislação de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradi-
cional associado.

Perguntas do plenário

Marcello Broggio (Programa Biodiversidade Brasil-Itália)
Essa pergunta é para o professor Laymert porque existe uma incompati-

bilidade substancial entre conhecimentos tradicionais e o regime de propriedade
intelectual. Estamos aqui para tratar do que existe, e de como podemos avançar
no reconhecimento, proteção e promoção dos conhecimentos tradicionais. En-
tão, sabemos que sistemas de propriedade intelectual existem em muitos países,
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e que deveriam virar obrigatórios em todos os países que ratificaram o Trips no
âmbito da OMC. Existe uma negociação no âmbito da CDB com respeito a um
regime internacional. Este regime tem como objetivo assegurar, em cada país
desenvolvido particularmente, a inclusão dos requerimentos da CDB com res-
peito à origem da matéria-prima, da biodiversidade e do conhecimento associa-
do. Então outra vez, é um sistema de propriedade intelectual, o certificado de
origem. Eu estou acompanhando esse progresso da aliança dos países megadiversos
com respeito a com quem empurra este desenho de um regime internacional. O
problema que vejo é que existe uma assimetria, porque o Brasil fala nos foros
internacionais o que é na realidade a legislação brasileira. Me parece, e gostaria
de saber se estou certo, que no Brasil este requerimento da legislação de patente
ainda não está incluído.

Eliane Moreira
Existe legalmente, mas o Inpi o ignora sistematicamente.

Marcello Broggio
A pergunta em particular para o sr. Machado é se ele não considera,

enquanto presidente do Conselho Empresarial, adequado para este país estimu-
lar melhorias ou a elaboração de órgãos que possam ir nesta direção, por exem-
plo, de ter normas mais vinculantes para as solicitações de patentes no Brasil.

Manuel Fernandez Moura Tukano (Fiupam)
Gostaria de perguntar ao Laymert qual é o papel do índio dentro dessa

ciência moderna, dentro desse sistema da propriedade intelectual. Há política

Quando ouço a posição dos deputados, quando
dizem que nós somos os obstáculos, nós somos as
barreiras ao progresso, e que nós criamos
dificuldades, acho que os deputados são ignorantes
porque não conhecem essas instituições que fazem a
biopirataria. São os cientistas que nem falam
português que fazem a biopirataria, existem brasileiros
também, mas eles são bonecos, são usados
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justa e eqüitativa de repartição de benefícios entre o índio e pesquisador? Nós
temos no Estado de Amazonas o Inpa, que eu, como índio, vejo como uma orga-
nização que traz muito do que é pirata, tem muitos estrangeiros que fazem pes-
quisas e não dão retorno nenhum. São eles que fazem as maiores pesquisas em
madeiras, peixes, minérios e não divulgam nada a ninguém. Todo esse benefício
vai para os estrangeiros. Então quando ouço a posição dos deputados, quando
dizem que nós somos os obstáculos, nós somos as barreiras ao progresso, e que
nós criamos dificuldades, acho que os deputados são ignorantes porque não co-
nhecem essas instituições que fazem a biopirataria. São os cientistas que nem
falam português que fazem a biopirataria, existem brasileiros também, mas eles
são bonecos, são usados. Gostaria que comentassem isso.

Jeremias Xavante
Não entendemos absoluta-

mente nada da fala dos cientistas, a não
ser o menosprezo e a diminuição dos
nossos cientistas pajés indígenas. Eu
quero dizer aos cientistas nesse momen-
to, que a ciência tradicional está evo-
luindo também. Eu sou bisneto de um
grande pajé que existiu dentro do nos-
so povo que já previu o que vai acon-
tecer nos próximos séculos. Não é à toa
que o Tsunami – não sei o que significa
isso – e o Katrina – não sei o que signi-
fica isso – estão aqui. Vocês acham que
é à toa que isso está acontecendo? É a
natureza que está se vingando.

Até o momento não tenho
sido contemplado com minhas per-
guntas por causa da falta de represen-
tação do governo, principalmente do CGEN. Pergunto para a Eliane, você con-
corda que o governo atual tem vontade de acertar mais do que errar
principalmente no que concerne às questões indígenas? Quem dificulta e não
quer apresentar soluções a curto, médio e longo prazo, são os organismos do
próprio governo. Muitas vezes eles se sentem acuados e pressionados de todos os
lados, principalmente quando se trata de interesses de multinacionais interessa-

Quem dificulta e não quer
apresentar soluções a curto,
médio e longo prazo, são os
organismos do próprio
governo. Muitas vezes eles se
sentem acuados e
pressionados de todos os
lados, principalmente quando
se trata de interesses de
multinacionais interessadas
em explorar recursos
genéticos e propriedade
intelectual em terras indígenas

161-228.pmd 17/2/2006, 12:22217



218

documentos  ISA 9

das em explorar recursos genéticos e propriedade intelectual em terras indíge-
nas. No caso especifico me refiro ao CGEN, que deveria ser o guardião capaz de
proteger e apresentar ao governo soluções definitivas para os povos indígenas.
Tanto é que a participação dos povos indígenas é muito tímida nesse setor. Per-
gunto porque você fez críticas ao governo, porém eu não vejo assim. O governo
criou alguns setores e programas para atender às necessidades dos indígenas,
mas os setores que tomam conta disso não estão colaborando, estão dificultando
o acesso dos indígenas em todos os sentidos.

Margarita Florez (Ilsa)
Me pareció muy inquietante y curiosa sus revelaciones [de Laymert] a

cerca de cual es el papel de la regulación actualmente – usted habló sobre el
papel de una regulación y el papel de los actores dentro de esta regulación. Pare-

ce, entonces, que se inicia un circu-
lo regulatorio en el cual la sociedad
civil padece el exceso de regulación,
pese a que el ideario neoliberal nos
dijo que la regulación era excesiva y
que había que desregular para dar
paso al mercado. Pero sucedió
exactamente lo contrario: que se
elaboró una legislación, la comerci-
al, la que proviene de los tratados
de libre comercio, que es la más
completa que existe, no deja ningún
resquicio a la interpretación. Como
el Doctor Valle dijo acá el Trips es
la máxima expresión: introduce los
derechos de propiedad relacionados
con el comercio, lo cual lleva a tener
que respetarlos so pena de afectar
el comercio de un país. Y así con los
demás acuerdos, el caso de los
servicios, es decir no hubo tal
desregulación, sino una superregu-
lación, era un juego de palabras. O
sea, substituir las regulaciones

El ideario neoliberal nos dijo
que la regulación era excesiva
y que había que desregular
para dar paso al mercado.
Pero sucedió exactamente lo
contrario. No hubo tal
desregulación, sino una
superregulación, era un juego
de palabras. O sea, substituir
las regulaciones nacionales
por una sola regulación muy
fuerte. Tan fuerte que posee un
sistema de solución de
controversias por fuera de los
canales multilaterales del
derecho internacional
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nacionales por una sola regulación muy fuerte. Tan fuerte que posee un sistema
de solución de controversias por fuera de los canales multilaterales del derecho
internacional. Y respecto a los actores: unos son los beneficiarios de este nuevo
tipo de regulaciones muy fuertes, y otros somos los afectados, la mayoría que
carece del poder para imponer sus reglas, y ahí estamos los ambientalistas.

Eso se puso de presente por ejemplo, con la actuación pública del grupo de
Miami, que impuso su versión en el protocolo de bioseguridad. Anochecimos con
un  borrador, y a la madrugada había otro. El principio de precaución se dejó en el
encabezado, cuando era la razón principal. Tenemos una súper regulación y
superactores, entonces no entiendo muy bien que ocurre con este otro tipo
regulación para cuál nos llaman ahora el sector empresariado, el los acuerdos, los
códigos de conducta. No estoy en contra de las empresas, y menos de la ciencia. Lo
que si me siento un poco inquieta, es con la monopolización de la ciencia, de las
empresas, que ahí si usando sus palabras, se combinan e recombinan, hasta que al
fin estamos en manos de dos o tres gigantes, que satisfacen, o pretende satisfacer
todas las necesidades de los seres humanos en materia de alimentación, de drogas
etc. Esa es la inquietud que yo destaco: la monopolización de la ciencia por parte
de la industria, y la monopolización que se esta haciendo de las industrias.

Fernando Schiavini (Funai)
De tudo que a mesa falou tem duas coisas práticas que podem avançar nas

proposições e posições das comunidades indígenas e do Brasil nessa questão da CDB.
A primeira seria o que o dr. Laymert conta de que a ciência não está interessada
realmente na outra ciência. E outra questão é a troca de interesses, a troca de conhe-
cimentos. Eu sinto uma falta tremenda da legislação vigente até agora sobre isso.
Não existe, e para mim esse é o chamado caminho do meio; pode ser uma das gran-
des saídas para essa questão da repartição de benefícios. Ela pode estar prevista desde
o início, desde o consentimento prévio e informado. Cada um informa ao outro o
que tem para ver se há interesse, e na fase de acesso, um acessa aqui que o outro
acessa lá. Na hora da pesquisa também dá para fazer essa troca. dr. Laymert, você
acha que poderíamos avançar colocando a questão da troca de conhecimento, de
interesses como obrigatoriedade na legislação? E para o dr. Machado, o senhor pode-
ria detalhar mais a questão sobre a valorização ambiental? O que é isso exatamente?

Pierina German (Unec)
Em termos de ciclos econômicos, depois do imperialista e expansionista,

poderíamos dizer que estamos em um quinto estágio econômico que classifica-
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mos como a “economia do conhecimento”. Esse estágio foi demarcado pela ter-
minologia da ciência, da informação e pela biotecnologia, onde o principal valor
de qualquer ativo no mercado está no conhecimento, é algo intangível. Pelo
outro lado a biotecnologia tem o poder de se apropriar dos bens intangíveis da
biodiversidade (prefiro chamar de diversidade biocultural) que é a informação
genética contida nos recursos biológicos e no conhecimento tradicional. E aí se
coloca, no centro do furacão das transações econômicas, o conhecimento tradi-
cional, a biodiversidade e os recursos genéticos. E isso envolve as comunidades
tradicionais e povos indígenas, porque eles têm a informação essencial para che-
gar a outro conhecimento, ou outra informação que permite poupar na lógica do
mercado. Por outro lado, existe um mecanismo de apropriação dos lucros dessas
inovações. Como estamos tratando de um bem intangível, os sistemas que exis-
tiam anteriormente não se adequavam. Devemos nos adaptar e readaptar, não
diria criar porque de fato a primeira lei da propriedade intelectual é de 1478 de
Veneza. Porém, ela responde à lógica do mercado, à lógica de desenvolvimento
que as sociedades adotaram ao longo século XX, e parte do século XIX, que é o
crescimento econômico pelo crescimento econômico, onde quem vai regular
tudo é o mercado, e o mercado com sua mão invisível, com sua magia vai encon-
trar a justiça social. Eu me pergunto se hoje, mais que tentar tirar alguns dos den-
tes do sistema da propriedade intelectual, não deveríamos começar a questionar
quais são os princípios que permeiam tanto a CDB quanto o sistema de proprieda-
de intelectual? Por um lado falamos de desenvolvimento sustentável, mas que de-
senvolvimento sustentável estamos construindo através do mercado onde tudo é
transformado em mercadoria? Será que assim vamos atingir o desenvolvimento
sustentável? Será que a sociedade global como um todo vai encontrar um cami-
nho de solução ou vamos conduzi-la em um caminho irreversível, continuar em
um caminho da autodestruição e a natureza cobrando as conseqüências?

Pergunta para Joaquim. Acho que uma das características da agricultura
latino-americana é que ela é dualista: uma agricultura familiar e uma capitalista. A
agricultura familiar como ânsia de desenvolvimento econômico não pode pensar no
avanço tecnológico pelo avanço tecnológico porque há conseqüências. Quando você
fala da tecnologia parece que ela é neutra, que não tem impacto, porém tem impac-
tos econômicos e sociais brutais. Você representa o CEBDS; uma das bases do desen-
volvimento sustentável é a inclusão social, de todos os setores. Porém você afirmou
que lamentavelmente, os transgênicos representam uma tecnologia excludente. Re-
tratando Amartya Sen, nem todo mundo tem possibilidades de se apropriar de deter-
minadas tecnologias. Você não acha que há uma contradição?
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Sergio Leitão (Greenpeace)
Para Laymert: você estava colocando uma questão crucial, que é o valor

da CDB hoje. Em relação à COP8, que vai se realizar no Brasil no ano que vem,
essa parece que é a ultima grande chance da COP apresentar resultados. E neste
ponto há duas questões focais que você colocou: a primeira é a questão de que
aquilo que tem avançado na CDB é aquilo que interessa ao mercado. Mas tem
uma outra questão também que é um efeito perverso (que a gente já detectava
alguns anos atrás, aliás desde que a CDB foi criada em 1992) que é o fato de que
ela criou essa espécie de re-patrimonialização da biodiversidade perante os Esta-
dos. Os Estados passaram a se dizer donos dessa biodiversidade em função do prin-
cípio da soberania. E todo mundo confunde. Confunde porque talvez seja passível
de ser confundido, mas também porque é interessante confundir. A soberania para
efeito externo é uma soberania para efeito de titularidade. Então, em função da
sua análise da situação política atual, a pergunta é: para que serve a CDB hoje, e se
não é a CDB, o que temos como instrumento de luta? Isso porque é também pos-
sível dizer que em alguns aspectos ela é importante, pelo menos no sentido de que
há uma plataforma de discussão política sobre essa questão.

Marco Antonio do Espírito Santo (Funai)
Eu tenho a mesma preocupação que o Jeremias Xavante tem, de não com-

preender a linguagem universal sobre essa matéria. Nós temos uma preocupação
sobre como proceder na COP8 em função dessas convergências e divergências que
vocês abordaram durante esses últimos dias. Qual é a estratégia que nós indígenas
podemos utilizar como detentores, para essa parafernália que é a CDB, a COP8, a
ONU etc.? E perguntamos isso porque estamos nos preparando, fazendo cursos de
treinamento para lideranças, explicando o que é a COP8. O que vamos reproduzir
de útil para nossas comunidades, mas também para a modernidade? Queria dizer ao
Laymert principalmente que achei legal essa abordagem, esse decifrar do jogo da
modernidade. A linguagem indígena também é moderna, ela tem esse link entre o
passado e o futuro. Então, como reproduzir isso no cenário da COP8 já que pelo que
fomos informados, tudo será definido nas reuniões pré-COP da Espanha,3 onde mui-
tos indígenas não vão estar. Então, o que podemos levar para a COP8 já que vamos
ter 400 indígenas lá presentes? Queria pedir para participarem mais conosco, para
nos orientar tecnicamente e cientificamente. Somos muito objetivos, por isso não

3 Referência às reuniões dos Grupos de Trabalho sobre ABS e Artigo 8j da CDB, em fevereiro de 2006, em
Granada, Espanha.
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aprendemos os códigos, mas não queremos ser tratados como “coitado dos índios,
eles não estão entendendo então vamos falar por eles”. Não, queremos e precisamos
aprender, para dominar a matéria, e para a gente poder se defender também.

Respostas da mesa

Laymert Garcia (Unicamp)
A primeira pergunta foi do Marcello, sobre o problema da soberania do

Brasil e do certificado de origem. Realmente não saberia como responder essa
questão. A única coisa que posso dizer a respeito disso é que me parece que essa
questão do certificado de origem é quase sempre insolúvel. Quando se tenta
rastrear uma informação genética que incorpora conhecimento tradicional mui-
tas vezes se descobre que este é compartilhado; outras vezes o próprio recurso é
compartilhado por etnias diferentes, num mesmo país ou em diversos países.
Então, fica difícil a repartição de benefícios a partir do certificado de origem,
embora haja uma boa intenção. Por isso, se é para regular, prefiro que se regule
na outra ponta, na ponta da não monopolização, do não patenteamento, toda
vez em que algum conhecimento tradicional esteja envolvido; nesse caso, o cer-
tificado de origem viria apenas para ajudar na identificação de que há conheci-
mento tradicional, impossibilitando, portanto, o patenteamento.

O Moura pergunta qual é o papel do informante no sistema de proprie-
dade intelectual. Eu acho que o papel é o menor. Tal como está pensado, esse
sistema valoriza o conhecimento tecnocientífico, ficando o conhecimento tradi-
cional apenas como uma linha auxiliar para a valorização daquele. Assim, o
informante é aquele que, embora se encontre efetivamente no coração do pro-
cesso, ocupa uma posição marginal, do ponto de vista da propriedade intelectu-
al. Há uma desigualdade muito forte entre o informante e o biotecnólogo, por
isso insisto que a ciência precisa reconhecer o valor do conhecimento tradicio-
nal. Dando esse passo, haveria a possibilidade dos dois lados começarem a se
entender no processo efetivo de cooperação e não de subordinação do infor-
mante para com o informado, que é o pesquisador ocidental.

Margarita, a questão que você me coloca é a da informação como base
da regulação atual, e qual é o papel de atores tão assimétricos em um sistema. Eu
gostei muito dos seus comentários sobre a regulamentação, que na verdade é
uma super-regulação. Todos os processos de desregulamentação foram um pré-
arranjo para passar a outro patamar, que era justamente aquilo que era necessá-
rio do ponto de vista do capital global e da tecnociência. Parece que, efetiva-
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mente, “melou o jogo anterior”, e com ele os direitos anteriores, e passou-se para
um outro patamar. A desregulamentação é exatamente a transição para essa
nova regulamentação, na qual você passa de uma lógica nacional para uma lógi-
ca supranacional. Ao mesmo tempo, você contorna a questão da regulação pe-
los parlamentos, ou seja, pela representação democrática. Quando se passa por
fora dos parlamentos e das legislações nacionais, se estabelece uma legislação
supranacional que depois molda os parâmetros nacionais a partir dela. Ocorre
que esta não foi decidida por representantes democráticos ou pelos sistemas re-
presentativos dos parlamentos nacionais - você tira o poder efetivo desses parla-
mentos para uma instância superior que é uma instância técnico-administrati-
va. Portanto quem está fazendo a política não é o sistema jurídico-político, é
uma instância técnico-administrativa. Essa passagem sinaliza muito bem a mu-
dança de patamar.

A pergunta do Fernando Schiavini era sobre a alternativa de colocar na
legislação a obrigatoriedade da troca de conhecimento. Antes de pensar na pos-
sibilidade de colocar isso na legislação, seria preciso mudar a mentalidade dos
cientistas, porque senão não vai funcionar. O que não significa que, por outro
lado, não se possa lutar por um regime sui generis que faça com que, dentro do

É possível um uso bastante perverso da soberania - em
vez de se ter um mafioso internacional, massacrando a
comunidade tradicional, tem-se um Estado mafioso
que faz o papel de intermediário, e cobra uma propina
para poder fazer esse papel. No fundo essa é a
posição que o Estado brasileiro adotou nessa espécie
de dupla linguagem, quando se trata a questão do
conhecimento tradicional. Diz que protege e invoca a
soberania nacional para dizer que ele tem que dizer a
ultima palavra a respeito; mas, na verdade, serve de
intermediário para uma privatização em termos que
são prejudiciais para as comunidades tradicionais
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próprio acordo do Trips tal como existe hoje, se abra uma brecha para o reco-
nhecimento do valor do conhecimento tradicional na legislação supranacional.
Teria que haver dois movimentos, ao mesmo tempo: um movimento no sentido
de efetivamente lutar por um regime sui generis quando há conhecimento tradi-
cional envolvido, e por outro lado, uma tentativa de diálogo ou de discussão
para ver se os cientistas começam a mudar sua mentalidade.

A pergunta do Sérgio é sobre para que serve a CDB, se ela não serve mais
como um instrumento de luta no momento em que parece já estar consagrada a
vitória do mercado sobre a política. Tenho a impressão que deveria ser dito, com
todas as letras, no âmbito da CDB, quais as suas limitações, e o quanto a CDB
está cada vez mais deixando de ser uma possibilidade ou um instrumento para se
modificar essa situação. Durante muitos anos fui favorável à questão da sobera-
nia sobre o patrimônio genético, mas depois vi como o governo brasileiro tratava
a questão do patrimônio genético em termos de soberania. A soberania consistia
no seguinte: em vez de serem forças de fora que sacaneariam os povos indígenas
e tradicionais, é o Estado Brasileiro que está autorizado a fazê-lo. Comecei a
achar que também é possível um uso bastante perverso da soberania - em vez de
se ter um mafioso internacional, massacrando a comunidade tradicional, tem-se
um Estado mafioso que faz o papel de intermediário, e cobra uma propina para
poder fazer esse papel. No fundo essa é a posição que o Estado brasileiro adotou
nessa espécie de dupla linguagem, quando se trata a questão do conhecimento
tradicional. Diz que protege e invoca a soberania nacional para dizer que ele tem
que dizer a ultima palavra a respeito; mas, na verdade, serve de intermediário
para uma privatização em termos que são prejudiciais para as comunidades tra-
dicionais. Em função da complexidade da situação, acho que devemos continu-
ar defendendo a soberania, mas cobrando do Estado que se coloque ao lado das
comunidades, e não que seja um mafioso intermediário para a entrega de tudo.

A pergunta básica da Pierina seria como fazer a ponte entre o conheci-
mento tradicional e o conhecimento científico contemporâneo. De certo modo,
o passo que os movimentos indígenas e as comunidades fazem para tentar en-
tender o outro lado teria que ser seguido pelo outro lado. Ao participarem do
processo, os povos já estão mostrando que há necessidade de um entendimento
e de um diálogo entre as partes. O problema é a surdez do outro lado. A insistên-
cia na espécie de um futuro comum que pode ser prejudicial para ambos talvez
seja uma maneira de tentar colocar na mesa os dois lados.

Quando o Xavante fez uma intervenção aqui, dizendo que há um proble-
ma de entendimento da questão pelas comunidades indígenas, e se enfurecendo
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contra a desvalorização dos pajés, percebi o quanto é necessário cobrar da CDB. A
CDB diz no seu artigo 8(j) que os pajés são importantes, que os povos tradicionais
são essenciais para a preservação, a conservação e o uso sustentável da diversidade
biológica e da variedade genética. Então é preciso cobrar dela. Não sei se vai con-
seguir, pois é uma questão de correlação de forças, mas que é preciso cobrar, é.

Eliane Moreira (Nupi/Cesupa)
Vou começar com a intervenção do Marco: como as organizações dos po-

vos indígenas vão se preparar para fazer uma discussão para a COP8, quais os
mecanismos para refletir sobre isso, e como pode se ter uma força, um apoio? Creio
que para que aconteça essa ponte de cooperação, é imprescindível que nos vigie-
mos para não cair na velha armadilha de terminar tentando assumir a voz de quem
realmente deve ter, que é o povo tradicional. Devemos estar abertos para essa
cooperação, mas sempre com vigilância,
e aqui me coloco mais uma vez à disposi-
ção para o que for necessário.

Outra questão é como se pode
exigir na COP8 um avanço. É crucial
nesse momento que a gente tenha clare-
za de qual é a posição do governo na
COP8. Não sei se alguém tem clareza
aqui. É preciso que se cobre, é preciso
chegar na Casa Civil e ver o que eles vão
defender na COP8. Porque aí sim dá para
começar algum movimento real.

Efetivamente os princípios da
CDB estão muito mais numa vertente
utilitarista do conhecimento tradicional
e dos recursos da biodiversidade. A CDB,
apesar de ter uma correlação de forças
na sua elaboração, puxou para a lógica do desenvolvimento sustentável, para
justiça e eqüidade. É um instrumento importante, uma conquista. Temos que
saber a medida da crítica que fazemos, sobretudo na implementação dela, se vai
ser mais no enfoque do mercado ou mais no enfoque de uma outra proposta de
desenvolvimento.

Jeremias, sobre a questão do entendimento, primeiro você fez uma críti-
ca absolutamente pertinente, cabível porque tem outra coisa por trás de falar

O assunto foi também
costurado para excluir.
As expressões que a lei usa
são elaboradas para serem
de difícil compreensão.
Então quando a lei coloca
patrimônio genético, royalty,
repartição de benefícios,
anuência, são todas
palavras que fecham o
acesso à compreensão
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sobre um assunto complicado de forma complicada. O assunto foi também cos-
turado para excluir. As expressões que a lei usa são elaboradas para serem de
difícil compreensão. Então quando a lei coloca patrimônio genético, royalty, re-
partição de benefícios, anuência, são todas palavras que fecham o acesso à com-
preensão. É preciso refletir sobre isso e rever como nos expressamos sobre esse
assunto. Sobre a ausência de participação de lideranças indígenas, um ponto
positivo do CGEN é que pelo menos as lideranças indígenas foram convidadas a
participar, mas isso ainda é insuficiente.

O Moura perguntou essencialmente qual é o papel do índio, dentro da
ciência moderna e do sistema de propriedade intelectual. Ele tem um papel im-
portantíssimo como os outros detentores de conhecimento tradicional, do pon-
to de vista concreto. Mas do ponto de vista do reconhecimento desta importân-
cia a situação é bem diferente. Então num primeiro momento o pesquisador vai
a campo, pergunta um monte de coisas, quer um monte de informação; nesse
momento o índio é importantíssimo. Num outro momento, esse mesmo pesqui-
sador, quando tem um produto ou um processo que pode ser patenteado, se es-
quece na mesma hora do índio, que deixa de ser importante. Essa é uma forma
de exclusão. Por outro lado, não podemos pensar que a biopirataria é só estran-
geira. A face mais perversa da biopirataria é a que existe dentro do Brasil, feitas
por instituições nacionais que tem a obrigação de cumprir a legislação.

Marcello, o certificado de origem também é um paliativo. Também é
uma estratégia para tentar alterar o Trips, para que de alguma forma considere a
Convenção sobre Diversidade Biológica. O Brasil defende isso no âmbito inter-
nacional, só que internamente o Inpi diz que não pode cumprir a lei. É mais uma
vez a coerência que temos que cobrar na hora de implementar as leis.

Joaquim Machado (CEBDS)
Marcello, o mandato do CEBDS para que eu viesse aqui era exatamente

para isso, para buscar mecanismos de continuar um grupo de contato até a COP8,
no sentido de identificar mecanismos alternativos e servir de uma interlocução
com a própria indústria. Naquilo que pudermos identificar de setores, entidades
do setor privado, que estejam dispostas a trocar idéias, esse é o papel do CEBDS.
O mandato do CEBDS é dialogo entre múltiplas partes.

Margarita, antes dessa tentativa de reconhecer, os mecanismos regulatórios
devem querer contar alguma coisa para nós. Não é possível que seja só repressão
política contra a nova tecnologia. O mecanismo, a estrutura regulatória é sim uma
medida da expectativa da sociedade com relação a qualquer produto. Parece que
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sua preocupação era se não vamos perder esse reconhecimento. O fato é que antes
a indústria tentava isso por lobby, e o lobby tem uma tendência séria de gerar resul-
tados ruins. O lobby é legítimo, mas é muito instável e pode se degenerar facilmen-
te. Um marco regulatório muito forte pode sinalizar uma preocupação na qual
ainda não prestei atenção, e nem gostaria de prestar atenção, então é algo positivo
se eu começar a prestar atenção a isso. Por que colocaram um marco regulatório
no qual não consigo nem mexer, nem mandar o processo para ser avaliado? Algo
deve existir de sinalização no sistema. Você mencionou adiante que você se preo-
cupa com o monopólio das indústrias. É verdade, essa transferência dos mecanis-
mos de descobertas para o setor privado é real.

Fernando, você me pediu para detalhar mais a questão do valor de troca
socioambiental. Eu traduziria assim, como se fosse uma regra: você está me ofe-
recendo isso, mas o que ganho a despeito de alguns problemas que eu vejo, seja
preço, seja qualidade, seja risco, seja algo que eu nem preciso? Então faço uma
pergunta para você. Por que você briga na padaria da esquina, se um pão não
tem qualidade compatível com o preço? Por duas razões básicas: porque você é
capaz, foi informado, tem treinamento, experiência, e porque você sabe que es-
tão cobrando muito caro por um pão na esquina. A primeira razão pelo qual
você falou que não ia levar o pão é porque você tem conhecimento sobre o valor.
A segunda porque você adquiriu o direito do cidadão a brigar.

Isso me leva a outro exemplo que quero contar. Como que cheguei ao
ponto de comprar um celular? Existe uma série de razões: ele tira fotos, tem
música etc. Mais ainda, impôs-se na sociedade algo que atingiu níveis espetacu-
lares que é a necessidade de comunicação. Então o valor de troca é isso: aquilo
que te levou a adquirir um celular foi um balanço que você fez entre os benefíci-
os que ele te traria, e as limitações como preço, ter que pagar royalties, patentes e
tudo isso. No entanto todos nós temos um celular.

Queria contar uma coisa que eu li numa revista de bordo da United

Airlines, que é uma empresa do “capitalismo selvagem”. Essa revista dizia que
“em negócios, você nunca tem o que você merece, você tem o que você nego-
cia”. Pacificando um pouco essa frase, trazendo para o contexto do conhecimen-
to tradicional, é a minha firme visão que, se os detentores do conhecimento
tradicional, os provedores dos recursos genéticos, não forem auxiliados para sa-
berem valorar o que eles têm em mãos, eles vão negociar mal. Ademais, têm que
ser dado a eles direitos para negociar bem. O que chamo de valor de troca é isso.
Se partirmos com equilíbrio, dando acesso a essa molécula, essa substância, e
isso for conscientemente informado, nós não vamos ter problema nenhum. Como
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o Marco e o prof. Laymert informaram, o Artigo 8(j) da CDB é um produto de
boas intenções até agora. Ainda é uma coisa teórica, mas é por aí, quer dizer, é
saber aquilo que você está oferecendo e está trocando.

Quero responder a última pergunta sobre a questão de que a tecnologia é
neutra, e se nisso não há uma contradição. As tecnologias excluem, elas são
excludentes porque tiram gente do mercado. Não estou dizendo aqui que é porque
é transgênico que tira do mercado, é transgênico porque isso representa uma
tecnologia oportuna para a produção de soja em grande escala. E a soja está cada
vez mais automatizada na sua produção moderna de grande escala, e portanto
exclui gente. Vão se agregando tecnologias que facilitam a produção num preço
mais baixo. Não há contradição em minha opinião, porque sim, a tecnologia ex-
clui. Mas existem os pequenos, a agricultura familiar, que você ainda pode prover
tecnologia para eles, ou se assim eles querem permanecer, você pode tentar traba-
lhar o acesso aos mercados locais. As maiores dificuldades não estão na tecnologia,
estão no acesso à cidadania, e numa coisa que se chama auto-estima.

Há muito que fazer. Mas não acho que seja “oito ou oitenta”, vamos
ampliar ao limite a utilização de toda a tecnologia nova; e sim, é um vetor
irreversível da história que leva para isso. É irreversível. Mas não podemos es-
quecer aquilo que fica nas margens dessa correnteza, podemos ainda fazer muito
com a tecnologia, com a biotecnologia, para as comunidades menores. O Brasil
tem um espaço imenso para trabalhar com agricultura familiar.
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Artigo

Considerações sobre o impacto da propriedade
intelectual sobre sementes na agricultura camponesa

Maria Rita Reis
Assessora jurídica da Terra de Direitos.

O texto foi escrito com a colaboração de Darci Frigo.

“A semente é tanto meio de produção como produto.
Quer se trate de povos tribais dedicados aos cultivos

móveis, quer se trate de camponeses praticando a
agricultura sedentária, ao fazer a plantação, os lavradores
também reproduzem o elemento necessário de seus meios
de produção. A semente, então, representa ao capital um

empecilho biológico simples: dadas as condições
apropriadas, ela se reproduz e se multiplica”.

Vandana Shiva

I. Introdução

O debate sobre a propriedade intelectual e seus impactos na agricul-
tura camponesa insere-se necessariamente em um contexto amplo, relacio-
nado às transformações promovidas pela chamada “Revolução Verde” na agri-
cultura. Esta consistiu, em síntese, na política agrícola elaborada pelos Estados
Unidos e exportada para os países pobres e em desenvolvimento a partir da
década de 50. Significou a abertura e a ampliação e concentração de merca-
dos para as empresas norte-americanas nos setores de sementes, fertilizan-
tes, pesticidas e maquinário, dando um caráter industrial à agricultura e im-
plantando um modelo agrícola que se viabiliza por meio de extensas áreas de
terra, da monocultura e de pequena variedade de sementes.

Os custos sociais deste processo foram a concentração de renda, a
expulsão de um grande contingente de trabalhadores e pequenos agriculto-
res do campo e o estabelecimento da dependência do setor agrícola dos paí-
ses pobres pelos insumos desenvolvidos pelas transnacionais, além da inten-
sa degradação do meio ambiente.

A estratégia de criação de dependência tecnológica tem como seu
principal instrumento os mecanismos de propriedade intelectual, cujo papel
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foi relevante desde a primeira fase da Revolução Verde, quando da introdu-
ção massiva dos pesticidas e herbicidas na agricultura conforme destacado
por Naidin “(...) ao contrário dos produtos inorgânicos, cujas matérias primas
eram acessíveis ao mercado, seus substitutos sintéticos passaram a ser protegidos
por patentes, além de exigirem domínio da tecnologia de processamento de inter-
mediários químicos derivados, por transformações sucessivas, da petroquímica e
carboquímica. Assim, à introdução de inovações primárias, correspondeu o
surgimento de barreiras tecnológicas que redundaram no aumento da concentra-
ção econômica e financeira em torno das empresas.’1

 No final da década de 70, a necessidade de inovação tecnológica das
empresas produtoras de insumos químicos – em grande parte alimentada pelo
fato de que os direitos de propriedade intelectual dos produtos químicos de-
senvolvidos no bojo da Revolução Verde passam a perder validade pelo de-
curso do tempo – as leva a investir com muito mais força no melhoramento
vegetal, este orientado sempre em função da utilização dos insumos quími-
cos (fertilizantes e agrotóxicos) produzidos pelas próprias empresas.

A viabilidade desta estratégia exige a ampliação dos direitos de pro-
priedade intelectual sobre formas de vida, através da proteção dos “direitos
dos melhoristas”, e, posteriormente, das plantas transgênicas.

A apropriação dos recursos genéticos através dos mecanismos de pro-
priedade intelectual é um componente extremamente relevante para repro-
dução do modelo de agricultura pensado pela Revolução Verde, fato este
responsável pela enorme pressão realizada pelos países do Norte para a am-
pliação dos direitos de propriedade intelectual nos países do Sul.

II. Agrobiodiversidade e Agricultura Camponesa

O desenvolvimento e a diversificação das plantas (e animais) utiliza-
dos para a alimentação foram fruto de uma atividade cultural dos agriculto-
res e, sobretudo, das agricultoras. Através dos séculos, a relação da humani-
dade com a biodiversidade foi responsável pela domesticação de espécies
selvagens e sua transformação nas plantas que conhecemos hoje. Não é sem
razão que as áreas do planeta com maior biodiversidade são também aquelas
em que as comunidades tradicionais habitaram.

1 NAIDIN, Leane C. Crescimento e Competição na indústria de Defensivos Agrícolas no Brasil. Rio de Janeiro,
Tese de Mestrado, CPDA/UFRRJ, p.19
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A constante diversificação e aperfeiçoamento das características das
plantas é produto e parte fundamental da sustentabilidade da atividade agrí-
cola dos camponeses: permite que o agricultor possa adaptar seus cultivos às
características específicas de cada agroecossistema. De acordo com Vandana
Shiva: “a biodiversidade sempre foi e é um recurso local comunitário. Um recurso
é propriedade comunitária quando existem sistemas sociais que os utilizam segun-
do princípios de justiça e sustentabilidade. Isso envolve a combinação de direitos e
responsabilidades entre usuários, a combinação de utilização e conservação e um
sentido de co-produção com a natureza.”2

São muitas as práticas culturais associadas ao desenvolvimento da
agrobiodiversidade. É muito comum, por exemplo, que em algumas regiões,
ainda hoje, os casais recebam como presente de casamento sacos de semente.
As práticas de colheita, armazenagem e seleção de sementes são freqüentemente
associadas a ritos culturais específicos.3

Ainda que as últimas décadas tenham sido caracterizadas por um au-
mento na concentração da terra, pela expulsão de agricultores e pela exten-
são das áreas de monocultura, de acordo com Altieri “mais de 2,5 milhões de
hectares, somente na América Latina, abrigam a agricultura tradicional na forma
de campos cultivados, policulturas e sistemas agroflorestais.”4

Para estes agricultores, a semente sem dúvida desempenha um papel
fundamental.

No Brasil, a prática de reservar sementes para uso próprio é muito
significativa até mesmo para setores significativos de grandes proprietários
de terra.

Embora não existam estatísticas oficiais recentes sobre este fato, a
análise dos dados da Associação Brasileira de Sementes e Mudas que rela-
cionam a área plantada de determinadas culturas e a quantidade de semen-
tes vendidas permite concluir que parte muito significativa das lavouras é
cultivada com sementes produzidas pelos próprios agricultores:

2 SHIVA, Vandana. Biopirataria: a pilhagem da natureza e do conhecimento. Vozes: 2003.
3 Cf: CARVALHO, Horácio Martins (org). Sementes: patrimônio do povo a serviço da humanidade. Expressão
Popular, 2003.
4 ALTIERI, Miguel. Sementes Nativas: Patrimônio da humanidade e essencial para a integridade cultural e

ecológica da agricultura camponesa.
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Cultura Total da área
plantada com
sementes próprias

Feijão 87%

Arroz 70%

Milho 32%

Soja 43%

FONTE: Abrasem (www.abrasem.com.br)

Nota-se que mesmo nos cultivos altamente dependentes de insumos,
como a soja, é relevante a prática de armazenar sementes e reservá-las para a
próxima safra.

As culturas em que é maior a atividade de reservar sementes para uso
próprio são aquelas produzidas por agricultores familiares, o que é comprova-
do pela comparação com dados do IBGE, segundo os quais a agricultura fami-
liar no Brasil é responsável pela produção de 30% da produção agropecuária
global, chegando a 60%, de alguns produtos básicos, como feijão e arroz, as
culturas que mais apresentam taxa de utilização de sementes armazenadas pe-
los próprios agricultores.

Se considerarmos os agricultores que produzem alimentos para subsis-
tência, a prática de reservar sementes adquire maior importância: a totalidade
destes agricultores mantém esta tradição.

 De acordo com Cordeiro: “O manejo da diversidade de espécies e da diver-
sidade varietal dos cultivos tem sido um elemento central para a sustentabilidade dos
sistemas agrícolas. É esta diversidade que vem permitindo aos agricultores, ao longo do
tempo, tanto enfrentar os limites quanto aproveitar as potencialidades que as condi-
ções socioambientais locais oferecem. Sistemas de produção tradicionais encontrados
nos diferentes centros de diversidade dos cultivos agrícolas atestam que esta é uma
opção consciente dos agricultores e não apenas o resultado natural de processos
evolucionários.”5

A agricultura tradicional é responsável pela conservação in situ  da base
genética dos alimentos consumidos pela humanidade. Tais recursos são funda-
mentais não apenas para os agricultores tradicionais, mas também pela agricul-

5 CORDEIRO, Ângela. Cultivando a Diversidade. In www.aspta.org.br
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tura industrial que necessita da variabilidade genética para promover adaptabi-
lidade a pragas, climas e outras características. Mesmo a utilização de técnicas
de engenharia genética e a criação de plantas transgênicas dependem da utiliza-
ção da variabilidade genética.

Por este motivo, foi marcante a criação de bancos de germoplasma priva-
dos em países do norte. De acordo com Coradin “antes de vigorar a Convenção
sobre Diversidade Biológica, foram coletadas em torno de 75% das cerca de 6 milhões
de amostras de material fitogenético de interesse para a agricultura, hoje mantidas  ex
sito , mais de 50% das quais estariam localizadas em paises desenvolvidos e cerca de
12% em centros de germoplasma internacionais”.6

Somente o International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR) sediado
na Food and Agriculture Organization (FAO) e dirigido pelo Consultative Group
on International Agricultural Research (CGIAR), coordenava já em 1985 um gru-
po de 600 pesquisadores trabalhando em mais de 100 países. Dados da FAO
informam que o IBPGR organizou mais de 300 expedições de coleta em 80 paí-
ses, totalizando 120.000 novos acessos abrangendo 120 espécies.7

III. Controlando a vida: apropriação dos recursos
genéticos e as restrições à agrobiodiversidade através
da legislação de propriedade intelectual

Ainda que seja evidente a tensão entre a necessidade de manter a varia-
bilidade genética e o fato de que a apropriação das sementes pelo capital é in-
compatível com a preservação da biodiversidade agrícola,8 está em curso um
processo de apropriação e monopolização dos recursos genéticos através dos Di-
reitos de Propriedade Intelectual – DPI.

No Brasil, o aparato legal atualmente em vigor relacionado à propriedade
intelectual e as sementes foi estabelecido no final da década de 90, com a entrada
em vigor da Lei de Proteção aos Cultivares e da Lei de Propriedade Industrial.

6 In www.mma.gov.br
7 MACHADO, Joaquim A. Recursos Genéticos Vegetais e a Empresa de Sementes. In www.bdt.fat.org.br
8 De acordo com documento da FAO “Los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura
constituyen la base de la seguridad alimentaria mundial y, directa o indirectamente, sostienen los medios
de subsistencia de todas las personas del planeta. Son la materia prima utilizada para la producción de
nuevos cultivares y especies y constituyen una reserva de adaptabilidad genética, que sirve de protección
contra cambios ambientales y económicos que pudieran ser nocivos. El desgaste de estos recursos supone
un serio peligro para la seguridad alimentaria mundial en el largo plazo.”
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O contexto internacional em que as duas leis foram elaboradas foi mar-
cado por uma enorme pressão dos Estados Unidos acerca da necessidade que os
países ampliassem a proteção patentária.   Lembre-se que em 1991, o governo
dos EUA chegou a adotar uma cláusula de sanção comercial unilateral, denomi-
nada “special 301”, destinada a eliminar práticas comerciais e aplicar sanções
unilaterais aos países que não adotassem uma “legislação eficiente de proteção à
propriedade intelectual”.9

A pressão estadunidense pela regulamentação da proteção à proprieda-
de intelectual dava-se também no âmbito da Rodada Uruguai de Negociações
Comerciais Multilaterais, que preparou a adesão dos países ao Acordo sobre
Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio ou Trips (sigla em
inglês), que aborda basicamente quatro temas: (a) aplicação dos princípios bási-
cos do sistema de comércio e de outros acordos internacionais sobre propriedade
intelectual; (b) proteção dos direitos de propriedade intelectual e adequação

destes direitos nos países; (c) resolução de diferenças entre os membros da OMC;
(d) disposições transitórias especiais para o período de estabelecimento de um
novo sistema.

O art. 27 do acordo Trips estabelece que “as patentes devem ser concedi-
das para quaisquer invenções, sejam produtos ou processos, em todos os campos
da tecnologia, desde que sejam novas, envolvam um passo inventivo e sejam
capazes de aplicação industrial”.

 Ainda de acordo com o art. 27, “os membros podem excluir da
patenteabilidade: plantas, animais e outros microorganismos, e processos essen-
cialmente biológicos para a produção de plantas e animais outros que não pro-
cessos biológicos e microbiológicos. Entretanto, os membros devem prover pro-
teção para variedades de plantas, seja por patentes ou por um sistema sui generis
efetivo e por sua combinação”.

No âmbito internacional destaca-se a também a existência da Conven-
ção Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais, acordo multilateral
adotado por diversos países e que determina normas comuns para o reconheci-
mento e a proteção da propriedade das novas variedades dos melhoristas.  Este
acordo foi firmado no âmbito da União Internacional para a Proteção de Obten-
ções Vegetais (Upov) e aplica-se às obtenções de novas variedades vegetais.

A mencionada Convenção passou por três revisões, em 1972, 1978 e
1991, sendo que todas as revisões objetivaram aproximar a proteção dada aos

9 Seção 301 do Ato sobre Comércio e Tarifas de 1974, com emendas de 1988.
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cultivares dos direitos conferidos pelo patenteamento. O Brasil é signatário da
versão de 1978 da Upov.

O contexto internacional fez com que o Brasil ratificasse o Trips e,
rapidamente, buscasse a internalização de seus princípios na legislação nacio-
nal. Na área agrícola, isso se deu com a aprovação da Lei de Propriedade In-
dustrial (lei 9.279/1996) e da Lei de Proteção a Cultivares (Lei 9.46/97), que
entraram em vigor em 1997. Quanto à proteção às obtenções vegetais, o Brasil
optou – na denominação do Trips por um sistema sui generis, adotando as re-
gras da Upov 78.

De toda forma, a Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Proteção aos
Cultivares permitem o reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual
em relação às sementes geneticamente modificadas (em que a proteção dá-se
através da lei de patentes) e também das sementes melhoradas (cultivares) atra-
vés de métodos biológicos tradicionais.

A Lei de Proteção aos Cultivares estabelece a proteção sobre o material
de reprodução das plantas, ou seja, semente, tubérculo, estacas etc. O período de
proteção é de 15 anos para as espécies anuais e de 18 anos para as videiras,
árvores florestais e ornamentais. Pode-se proteger para fins de exploração co-
mercial a nova cultivar e a cultivar essencialmente derivada, desde que preen-
chidos os seguintes requisitos: ser distinta, (diferente de outra cultivar); homo-
gênea (apresentar uniformidade nas suas características); estável (manter a
homogeneidade durante os sucessivos plantios).

Além disso, a cultivar não poderá ter sido oferecida à venda, no Bra-
sil, há mais de 1 (um) ano em relação à data do pedido de proteção, e não ter
sido oferecida à venda em outros países, com o conhecimento do obtentor,
há mais de 6 (seis) anos. Além disso, a novidade deve ser uma criação e não
uma descoberta.

Importante destacar que a Lei de Proteção aos Cultivares prevê exce-
ções ao regime de proteção ao que chama de “direitos dos melhoristas”: assegura
que o agricultor, dentro de seu estabelecimento pode reservar uma parte de sua
colheita para uma futura semeadura sem necessidade de prévia autorização ou
pagamento de qualquer remuneração ao titular do material protegido e ainda a
reconhece a “isenção do melhorista” , admitindo a livre utilização  da cultivar
protegida para pesquisa, como fonte de variação.

O pequeno produtor rural, por sua vez, tem o direito de multiplicar
sementes para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos pro-
dutores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou apoio conduzi-
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dos por órgãos governamentais ou organizações  da sociedade civil autoriza-
das pelo poder público.10

O pequeno produtor rural é definido pela lei como aquele que atende
simultaneamente os seguintes requisitos: I) explora uma parcela de terra na con-
dição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro; II) mantém até dois
empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual à ajuda de
terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir; III) não
detém a qualquer título área superior a quatro módulos fiscais, quantificados
segundo a legislação em vigor; IV) tem no mínimo 80% da sua renda bruta anual
proveniente da exploração agropecuária ou extrativa; e V) reside na proprieda-
de ou em aglomerado urbano ou rural próximo (§3º).

A Lei de Patentes, por outro lado, permite o patenteamento de processos
biotecnológicos e de microorganismos transgênicos que atendam aos três requi-
sitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial
e que não sejam mera descoberta. (Art. 18). A lei determina ainda (Art. 42,
inc. II) que a patente confere a seu titular o direito de impedir um terceiro, sem
seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda ou importar com esses

propósitos processo ou produto (como as sementes geneticamente modificadas)
diretamente obtido por meio do processo patenteado.

Disso decorre que a patente sobre um processo biotecnológico para a
criação de uma planta ou um animal transgênico confere ao titular da patente os
mesmos direitos de propriedade sobre a planta ou animal criado a partir do pro-
cesso patenteado, o que foi chamado por alguns de patenteamento virtual.11 A lei
permite ainda (art. 44) que o titular da patente obtenha indenização pela explo-
ração indevida de seu objeto.

10 Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: I - reserva e planta
sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse
detenha; II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para
fins reprodutivos; III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa
troca científica;  IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou, exclusivamen-
te para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a peque-
nos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados
pelo Poder Público.
11 Se a Monsanto acreditar com justa razão que um plantador tenha plantado sementes de algodão guar-
dadas, que contenham traços genéticos da Monsanto, a Monsanto exigirá a fatura, ou estará confirmado
que os campos foram plantados com sementes recém compradas. Se essa informação não for fornecida em
30 dias, a Monsanto poderá inspecionar e testar todos os campos do plantador para determinar se foram
plantadas sementes guardadas de algodão.
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Como se depreende da análise da legislação citada, o aparato legal rela-
cionado à propriedade intelectual das sementes no Brasil abriga tanto as semen-
tes geneticamente modificadas, quanto as sementes melhoradas.

Tendo entrado em vigor no final da década de 90, algumas questões relaci-
onadas ao marco legal da propriedade intelectual das sementes estão em aberto.
Dentre estas questões destaca-se a questão da dupla proteção, ou seja, se uma
cultivar pode ser, ao mesmo tempo, protegida pela Lei de Proteção aos Cultivares
e pela Lei de Propriedade Industrial. O artigo 2º da Lei de Proteção aos Cultivares
determina que “A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referen-
te a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Culti-
var, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção
de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de
suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País.”

Na prática, todavia, tem se observado a dupla proteção no caso das cultiva-
res transgênicas em cuja venda são cobrados royalties tanto pela utilização da tecnologia
transgênica como os decorrentes da utilização de cultivares melhoradas.

Outra questão diz respeito ao direito de reproduzir sementes assegurado
pelo art. 10 da Lei de Proteção aos Cultivares. Em se tratando de sementes
transgênicas, a atuação das empresas de biotecnologia tem sido no sentido de
estabelecer esta proibição contratualmente, resguardadas pelo direito de propri-
edade intelectual.12

No Brasil, até o momento, o Poder Judiciário tem se manifestado pela
legalidade do “sistema de cobrança” implementado pela Monsanto, que prevê o
pagamento de royalties ao agricultor que tenha plantado em mais de uma safra
sementes transgênicas, excluindo a aplicação do artigo 10 da Lei de Proteção a
Cultivares (que assegura o direito do agricultor reproduzir suas sementes) em rela-
ção à produção transgênica, conforme se depreende da seguinte decisão do Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande do Sul: “Não se aplica o art. 10º da Lei nº 9.456/97, que
regulou especificamente a propriedade intelectual em relação às cultivares, pois mesmo

que se entenda que tal diploma legal afaste o direito assegurado na Lei de Paten-

tes, o que é bastante discutível, isso só poderia ocorrer se o produtor tivesse pagado

royalties por ocasião da primeira aquisição das sementes que utilizou, do que, obvia-
mente, não se cogita, pois público e notório que todas as sementes de soja transgênica
ingressaram no país ilegalmente, não sendo comercializadas pela agravada que, por isso,
não cobrou royalties.” (Agravo de Instrumento 70010740264)

12 Grifos nossos.
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Além da legislação sobre propriedade intelectual, que por si só é bastan-
te restritiva, estão tornando-se cada vez mais freqüentes mecanismos outros que
estabelecem restrições ao direito do agricultor reproduzir e armazenar sementes.

Um exemplo recente, ocorrido em 2005, é a imposição da utilização de
sementes registradas no Registro Nacional de Cultivares para que os trabalha-
dores rurais possam ter acesso ao seguro agrícola9 e ao Programa Nacional de
Crédito da Agricultura Familiar – Pronaf.

Ocorre que as lavouras somente poderão ser abrangidas pelo seguro se
obedecerem às condições do Zoneamento Agrícola, estabelecido pelo Ministé-
rio da Agricultura e que determina as variedades de sementes adequadas para
cada região. O Zoneamento Agrícola, por sua vez, considera apenas as varieda-
des inscritas no Registro Nacional de Cultivares - RNC.

No entanto, dificilmente as sementes tradicionais ou crioulas enqua-
drar-se-iam nos critérios necessários para o registro no RNC, já que este sistema
é pensado sob a lógica da propriedade intelectual das cultivares. Lembre-se que
este fato está em desacordo com a Lei de Sementes, que determina que os agri-
cultores “não poderão ter nenhum tipo de restrição em programas de crédito
pelo fato de utilizarem sementes tradicionais”. Apesar disto, a partir do próximo
ano, caso as variedades tradicionais não estejam contempladas no zoneamento,
os agricultores que as utilizarem não poderão acessar o seguro agrícola.

As empresas de biotecnologia também têm buscado aprimorar os meca-
nismos que impeçam os agricultores de armazenar sementes através do desen-
volvimento das Tecnologias de Restrição de Uso Genético (GURT- sigla em in-
glês). Estas tecnologias consistem na inserção de genes que impedem a germinação
de sementes ou a condicionam a  algum indutor químico (geralmente presente
em agrotóxicos utilizados na lavoura).

A utilização das tecnologias de restrição de uso está sob uma moratória
estabelecida no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB desde
1999. O comitê interino da CDB decidiu, em fevereiro de 2005, manter a mora-
tória, cuja validade será novamente avaliada em março de 2006, durante a Con-
ferência de Partes da CDB, a ser realizada em Curitiba.

IV. Direitos do Agricultor: Fundamentação e Normatização

Até o finais da década de 70, vigorava a concepção internacional de que
os recursos genéticos eram “uma herança comum da humanidade”. Em 1983,
firmou-se no âmbito da FAO o Compromisso Internacional sobre Recursos
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Fitogenéticos – CIRG, reconhecendo o livre acesso tanto para o germoplasma
básico ou bruto como para as variedades melhoradas.13

No Compromisso, foi explicitado e regulamentado um sistema de livre
acesso e troca de recursos genéticos, principalmente para a alimentação e agri-
cultura, que possibilitou a formação de um dos maiores bancos internacionais de
germoplasma, o IBPGR. Neste contexto, era irrelevante falar-se na garantia e
afirmação do direito de reproduzir livremente as sementes.

Todavia, principalmente a partir de fins da década de 80, intensifica-se a
pressão das empresas de agroquímicos (e partir da década de 90 de “biotecnologia”)
no sentido de ampliar a proteção patentária para atingir as plantas. A partir deste
momento, a discussão sobre os “direitos do agricultor” passa a ocupar grande parte
das pautas das negociações internacionais, principalmente no âmbito da FAO.

Assim, em 1989, o Compromisso foi modificado, com a inclusão de três
anexos.

  O primeiro anexo, adotado em 1989, reconhece os direitos dos “inova-
dores formais” estipulados na Upov, (versão de 1978), reconhecendo-se o “Di-
reito dos Melhoristas” como óbice legítimo à livre circulação de recursos
fitogenéticos.

Em contrapartida, a FAO reconheceu também o direito dos agricultores
reproduzirem e armazenarem suas sementes, enunciando que o este é “direito
resultante das contribuições passadas, presentes e futuras dos agricultores para a con-
servação, o desenvolvimento e a guarda de recursos genéticos  vegetais, particularmen-
te aqueles nos centros de origem/diversidade. Estes direitos são outorgados pela Comu-
nidade Internacional, como depositário para as gerações presentes e futuras de
agricultores, com o propósito de garantir amplos benefícios aos agricultores e apoiar a
continuidade de suas contribuições.”

  O anexo III do Compromisso foi adotado em 1991 e reconhece os direi-
tos soberanos dos estados sobre os recursos genéticos e estipula que os direitos
dos agricultores devem ser implementados através de um fundo internacional
para os recursos genéticos das plantas, idéia desenvolvida também no âmbito da
Convenção sobre Diversidade Biológica.

No Brasil, como já exposto, o artigo 10 da Lei de Proteção aos Cultivares
reconhece, como dito, os “direitos do agricultor”, assegurando a possibilidade

13 Segundo o preâmbulo do Compromisso: “o presente compromisso está baseado no princípio universal-
mente aceito que os recursos fitogenéticos constituem um patrimônio da humanidade e que, por isso, sua
disponibilidade não deve ser restrita.”
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dos pequenos agricultores reservarem e produzirem sementes para uso próprio.
Todavia, esta lei estabelece grandes restrições à possibilidade de que os agricul-
tores, por exemplo, troquem suas sementes, proibindo ainda qualquer forma de
comercialização destas, como a que usualmente ocorre em feiras de sementes.
Além disso, o conjunto da legislação sobre sementes no Brasil trata as varieda-
des tradicionais como “aspecto marginal” à agricultura contemporânea.

Fica muito claro nos programas governamentais (a exemplo do que ocor-
reu com o Pronaf em 2005), que o Estado, longe de intervir no sentido de respei-
tar o direito do agricultor permanecer utilizando suas sementes, tende a restrin-
gir a utilização das mesmas através de normas sanitárias, por exemplo.

Em junho de 2004, entrou em vigor o Tratado Internacional sobre Re-
cursos Genéticos para Alimentação e Agricultura, que cria um sistema multila-
teral de acesso e repartição de benefícios derivados do uso de recursos fitoge-
néticos,14 em consonância com a CDB.

  Muito embora grande tenha sido a expectativa em torno da possibilida-
de de alcançar-se avanços no sentido do reconhecimento dos direitos dos agri-
cultores, o  sistema multilateral criado tem como objetivo principal a regula-
mentação do acesso a coleções ex-situ mantidas em centros internacionais de
pesquisa em agricultura, que não estão abrangidas pela CDB. O tratado estabe-
lece regras apenas para as espécies de plantas  enumeradas em seu anexo I, que
totalizam 35 espécies de cultivos agrícolas, entre elas o milho, arroz, feijão, trigo
e mandioca, e 29 espécies forrageiras.

Em relação à propriedade intelectual, as disposições que pretendem opor
os “direitos do agricultor” ao direito de patente são frágeis. O Tratado reconhece
que as sementes e outros materiais de origem vegetal podem ser patenteados e/
ou registrados como cultivares, desde que sofram algum tipo de modificação em
relação ao recurso fitogenético originalmente acessado.

A regulamentação sobre a extensão dos direitos do agricultor fica, de
acordo com o texto do Tratado, a cargo dos Estados Parte, de acordo com suas
necessidades e prioridades.

Tanto a Convenção sobre Diversidade Biológica como o Tratado sobre
Recursos Genéticos para Alimentação e Agricultura constituem espaços privi-
legiados de afirmação dos direitos do agricultor e da concepção de que as semen-
tes tradicionais possuem um valor intrínseco e permanecem sendo uma possibi-

14 Recurso fitogenético é qualquer material genético de origem vegetal que seja ou possa ser utilizado pela
humanidade.
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lidade real de garantir a soberania alimentar dos povos, máxime se comparados
aos Tratados de Livre Comércio, especialmente os acordos da Organização Mun-
dial do Comércio.

No entanto, a mais importante afirmação dos direitos dos agricultores
não se dá nos fóruns internacionais ou nacionais de discussão, mas na resistên-
cia cotidiana de milhões de agricultores que incorporaram na luta pela terra a
necessidade de permanecer reproduzindo suas sementes e combater continua-
mente a erosão genética através da recuperação de variedades tradicionais. Por-
que isto faz parte da sua resistência/sobrevivência como agricultores.
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Silvia Rodriguez (Grain)
El acceso a los recursos biologicos y la distribución de beneficios en la

mira de los tratados comerciales
En 1994 y 1995 entraron en vigor dos tratados multilaterales. El Convenio

de Diversidad Biológica (CDB), de corte socio-económico-ambiental, y el acuerdo
sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC) administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC). En
el caso de Costa Rica ambos tienen el mismo rango constitucional superior a las
leyes nacionales. A pesar de su equiparación legal, es evidente que los objetivos
del CDB como son el uso sustentable de los recursos y elementos de la
biodiversidad y la correspondiente distribución justa y equitativa de los beneficios,
han ido cediendo el paso a las exigencias, normas y decisiones del comercio
internacional que en los últimos años se están expresando en una avalancha de
tratados de inversión y de libre comercio bilaterales. En este documento propor-
ciono primero como base de discusión, una serie de datos estructurados en dos
grandes temas:
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1. Breve panorama del estado de las discusiones en el Consejo
de los ADPIC y las posiciones que han asumido los países en
vías de desarrollo en relación con los recursos de  la biodiversidad
y su conocimiento asociado, para luego pasar a considerar cómo,
ante el estancamiento de dichas discusiones, Estados Unidos ha
optado por una estrategia múltiple y combinada1 utilizando, en-
tre otros, los Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales o
regionales para conseguir objetivos no conquistados en aquél
espacio multilateral.

2. Tomando como muestra el TLC de Estados Unidos-
Centroamérica-República Dominicana (TLC Eucard), desta-
co tres ejemplos de sometimiento de la biodiversidad silvestre
o domesticada a las exigencias del comercio. Uno es la
cancelación de la discusión del Art. 27.3 b) de los ADPIC
sobre la patentabilidad o no patentabilidad de las invenciones
relacionadas con las plantas y la protección de las obtenciones
vegetales. En segundo lugar, presento un resumen del debate
sobre si el capítulo de propiedad intelectual (PI) de los TLC
firmados hasta hoy acepta o cancela la solicitud de los países
megadiversos - grupo constituído por 17 países del mundo con
mayor diversidad biológica - de exigir el certificado de origen
o legal de procedencia al solicitante de patentes. Por último,
presento el tratamiento que se da a la bioprospección como
un “servicio científico transfronterizo” que podría obstaculizar
los requisitos y alcances que impone la Ley de Biodiversidad
No. 1788 y las Normas de Acceso de Costa Rica a los
bioprospectores por ser teóricamente barreras al comercio y a
la inversión.

Basada en esta información elaboro al final una serie de conclusiones
con las cuales invito a hacer un alto en seco para empezar a reflexionar si el
camino que estamos siguiendo coincide con nuestras metas y deseos de una
sociedad mejor en todos sentidos; o si cambiamos definitivamente de rumbo.

1 Ver: RODRÍGUEZ, Silvia. ‘Propiedad intelectual sobre la vida: Estrategias para consolidarla’. In Revista

Biodiversidad, sustento y culturas (44), 2005, pp. 13-20. Versión electrónica: www.biodiversidadla.org.
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1. Las discusiones de la relacion acuerdo
de los adpic y CDB

Desde la segunda Conferencia de las Partes (COP) del CDB en 1996,
miembros de la sociedad civil y de organismos no gubernamentales empezaron a
advertir del impacto negativo que tendría la propiedad intelectual si los
bioprospectores o sus empresas empezaran a controlar con ese instrumento los
recursos biológicos y el conocimiento tradicional asociado. A pesar de lo delica-
do del tema, la respuesta fue lenta. Tuvieron que pasar seis años para que la COP
esa vez celebrada en La Haya en abril de 2002 tomara la decisión VI/24 C (3a)
de solicitar al Secretariado Ejecutivo “…encargarse de reunir mayor información
y análisis sobre el impacto de los regímenes de propiedad intelectual sobre el
acceso a y el uso de los recursos genéticos y la investigación científica”. El trabajo
fue endosado a un grupo de trabajo ad-hoc que después de varias reuniones
identificaron los siguientes problemas:2

• Tensión entre los derechos de propiedad intelectual y la
consecución de objetivos sociales más amplios, particularmente
los relacionados con las necesidades de los productores pobres.

• Impedimentos al desarrollo efectivo de la ciencia debido al flujo
y al intercambio de información restringidos.

• Aumento de los costos en el desarrollo de productos (que se
traduce en precios más altos para los consumidores)
Desgraciadamente, estas conclusiones no se han concretado en

recomendaciones.
En cuanto a las reuniones del Consejo de los ADPIC en su agenda de

discusión se encuentran los siguientes temas: Uno es continuar con el examen
iniciado en 1999 del párrafo 3 b) del artículo 27, que trata de la patentabilidad o
no patentabilidad de las invenciones relacionadas con las plantas y los animales,
y de la potestad que los países tienen de otorgar protección de las obtenciones
vegetales mediante una ley propia (sui géneris).  El segundo es cumplir con párrafo
19 de la Declaración de Doha de 20013 que encomienda a dicho Consejo el
examen de la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la

2 Berne Declaration, Bio Watch, et al. Briefing Paper “Patents on genetic resources contradict facilitated
access.” 14-18 febrero,  2005.
3 Este mandato surge de la reunión ministerial celebrada en Doha para dar seguimiento a los acuerdos
administrados por la OMC, entre ellos el de los ADPIC.
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Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la protección de los conocimientos
tradicionales y el folclore, y otros nuevos acontecimientos pertinentes.

En estas reuniones los países en vías de desarrollo han generado dos
líneas diferentes de discusión. Una es la del grupo Africano y en gran medida de
la India, que insistentemente han pedido eliminar las patentes sobre formas de
vida y hacer efectivo el derecho de los países para elaborar su propia ley de
protección de variedades vegetales.  Esto ha sido objetado por los países indus-
trializados deseosos de imponer patentes sobre cualquier producto biotecnológico
y de hacer obligatoria la adhesión a la Unión para la Protección de Obtenciones
Vegetales (Upov) en su acta de 1991, en caso de que algún país no otorgara
patentes a plantas.

Otra línea de discusión es la solicitud de los países del grupo de los
Megadiversos, de los que Costa Rica forma parte, para evitar la biopiratería. Su
propuesta es la modificación del Acuerdo sobre los ADPIC “…para que se incluya
la exigencia al solicitante de una patente relativa a materiales biológicos o
conocimientos tradicionales para que se divulgue la fuente y el país de origen del
recurso utilizado en la invención, así como las pruebas del consentimiento infor-
mado previo y de la distribución justa y equitativa de los beneficios.4,5

Durante varios años se han estado estudiando estas demandas sin llegar
todavía a  consenso.  Estados Unidos y Japón son de los más férreos opositores.
Hace algunos años Estados Unidos había manifestado:

“…la prescripción que se propone es incompatible con el Acuerdo
sobre los ADPIC.  Las actuales normas de divulgación establecidas
en el artículo 29 están directamente orientadas a determinar si
una invención se ajusta a los criterios de patentabilidad y a di-
vulgar la tecnología que se espera proteger mediante la patente,
de manera que otros puedan reproducir dicha tecnología y apren-
der de ella.”6

Por su parte, Japón argumentó que la divulgación de origen y
consideraciones relacionadas serían entorpecedoras y encarecedoras del
procedimiento de la concesión de las patentes. Así mismo ha indicado que el
valor económico de las invenciones creadas sobre los recursos biológicos puede

4  Perú. IP/C/W/447 8 de junio de 2005.
5 La Red de Coordinación en Biodiversidad, junto con muchas otras organizaciones civiles y  no
gubernamentales en el mundo, hemos expresado nuestro desacuerdo con esta exigencia del grupo de países
megadiversos por considerar que, al hacerlo, están aceptando la propiedad intelectual sobre formas de vida.
6 Estados Unidos, IP/C/M/30, párrafo 177;  Japón, IP/C/M/29, párrafo 155.
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ser muy variable, atribuible principalmente a los esfuerzos inventivos del inven-
tor y a las actividades de comercialización del dueño de la patente.7

 Estados Unidos insiste recientemente, en junio de 2005,8 que un nuevo
requisito de divulgación para patentar no es la solución apropiada9 siendo primero
necesario que los países establezcan sus sistemas nacionales de acceso y
distribución de beneficios antes de empeñarse en una discusión de requisitos de
divulgación adicionales.10

2. De lo multilateral a lo bilateral: El caso del TLC-Eucard

Debido al estancamiento de las discusiones en el Consejo de los ADPIC,
Estados Unidos ha optado por una estrategia múltiple y combinada11 utilizan-
do, entre otros los tratados de libre comercio bilaterales o regionales para con-
seguir aquí lo que le es más difícil conseguir en un medio multilateral. Veámos
lo que ha sucedido con el TLC-Eucard en tres puntos relacionados con la
biodiversidad:

2.1. El TLC-Eucard cierra la discusión del Art. 27.3 b)

En el TLC con Chile se empezó a cerrar la discusión del Art. 27.3 b)
sobre la patentabilidad o no patentabilidad de las invenciones relacionadas con
las plantas y la protección de las variedades vegetales, cerco estrechado en el
TLC-Eucard.

En el Reporte al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos, el Co-
mité Asesor Funcional de la Industria de los Estados Unidos12 (IFAC-3 por sus
siglas en inglés) expresa su complacencia por las exitosas negociaciones del TLC-
Eucard al obligar a las Partes a adherirse a la Upov 91 y superar el acuerdo de
libre comercio con Chile en su compromiso para patentar plantas. El acuerdo

7 Japón, IP/C/W/257, párrafo 156; IP/C/W/236
8 Estados Unidos.  IP/C/W/449
9 IP/C/W/449 Párrafo 11.
10 IP/C/W/449 Párrafo 23
11 Ver: RODRÍGUEZ, Silvia. ‘Propiedad intelectual sobre la vida: Estrategias para consolidarla’. In  Revista

Biodiversidad, sustento y culturas (44), 2005, pp. 13-20. Versión electrónica: www.biodiversidadla.org
12 Industry Functional Advisory Committee on Intellectual Property Rights for Trade Policy Matters (IFAC-
3). (2004).  Report of IFAC-3 to the President, the Congress and the United States Trade Representative
on the US-Central American Free Trade Agreement. www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/
CAFTA_Report
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con Chile dice: se “harán esfuerzos razonables por medio de un proceso
participativo y transparente para desarrollar y proponer una legislación dentro
de los cuatro años siguientes a la entrada en vigencia del acuerdo”. El TLC-
Eucard dice escuetamente: se “harán todos los esfuerzos razonables para otorgar
dicha protección mediante patentes” (Art. 15.9.2).   Esta frase que parece inocua,
es una obligación más reforzada según el criterio del mismo Reporte en donde
los signatarios instan al Gobierno de los Estados Unidos a asegurar que ese
compromiso se traduzca en reformas de los sistemas de patentes de las Partes tan
pronto como sea posible (op. cit:14).

En relación con las variedades de plantas, en el TLC-Eucard los países
se obligan a pertenecer a Upov 91 como única medida de protección, si no
hubiesen aceptado las patentes sobre plantas. De esta manera, se cierra cualquier
otra posibilidad para que cada país elabore en ese tema su propia ley nacional
(sui géneris).

A pesar de estas decisiones avasalladoras, el IFAC-3 muestra su sinsabor
porque en el TLC-Eucard no hubo compromisos para limitar la aplicación de
la exclusión del patentamiento de animales - ahora que la ingeniería genética
en ese campo está tomando impulso - y otras cláusulas del Art. 27.3 b) de los
ADPIC, que sí se consiguieron en el tratado con Singapore. Esto significa que
en futuros tratados bilaterales el cerco se irá cerrando más pues, nuevamente
en sus palabras:

“el proceso de los acuerdos comerciales ha llegado a ser el proceso
principal por medio del cual las empresas basadas en la propiedad
intelectual,  sean capaces de asegurar que los estándares de
protección y cumplimiento vayan al paso de nuevos desarrollos”
(op. cit. pág. 4)
Quiero hacer notar que la Oficina del Representante de Comercio de

Estados Unidos recibió y retransmitió al Presidente y Congreso de Estados Uni-
dos 32 reportes similares al entregado por el IFAC-3 evaluando el TLC-Eucard.13

Sus observaciones no son vinculantes pero tienen un gran peso en las decisiones
de dichas instancias políticas. Por ejemplo, el IFAC-3 está constituido por un
buen número de empresas biotecnológicas y especialmente farmacéuticas cuya
capacidad de cabildeo tanto en las foros multilaterales como bilaterales es de
sobra conocida.

 13 TLCEUCA: Informes de 32 Comités presentados por la Oficina del Representante de Comercio al
Presidente y al Congreso de Estados Unidos. www.inventariando.com/articulo.php?id=3683
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2.2. ¿Se cancela o se avala la solicitud de divulgación de origen en el
TLC-Eucard?

14

Este es un tema recientemente abierto a discusión y de una gran
complejidad técnica-jurídica. Además del contenido de los artículos del TLC-
Eucard, se incorporan en este debate otros argumentos.

En relación con las bases para pensar que efectivamente en este tratado
hay una cancelación implícita de la solicitud de los megadiversos, tenemos primero
las actas de las reuniones del Consejo de los ADPIC en las que reiteradamente
Estados Unidos, entre otros, expresa su oposición a aumentar los requisitos de
divulgación para solicitar una patente, posición que se mantenía firme todavía en
la reunión de agosto de 2005 (ver punto 1), un año después de la firma del TLC-
Eucard. Es evidente que este país no defendería posiciones contradictorias sobre el
mismo tema en dos espacios de negociación diferentes.

En segundo lugar el reporte del IFAC sobre el TLC EEUU-Australia,
enviado a la consideración del Presidente y Congreso de los Estados Unidos el
12 de marzo de 2004, exactamente el mismo día en que enviaron el reporte del
TLC-Eucard, señala lo siguiente:

“Los Estados Unidos debieran tomar la oportunidad de negociaciones
futuras de acuerdos de libre comercio para dejar claro que ningún

requisito de divulgación puede ser impuesto a los solicitantes de

patentes, más allá de aquellos señalados en el Art. 29 de los

ADPIC. Tal disposición prohibiría explícitamente a los países
imponer requisitos especiales de divulgación en relación con el origen
de los recursos genéticos o razones similares que podrían ser utiliza-

das como base para rechazar la concesión de una patente o

revocarla.”15 (Énfasis añadido)
Dos comentarios al respecto. En el reporte de IFAC-Australia no caben

dudas de interpretación y ya me he referido al gran peso de las opiniones de esta
comisión en la toma de decisiones del gobierno y congreso de los Estados Uni-
dos. Por otro lado, si bien ellos piden textos explícitos y el TLC-Euca no tiene
esa condición (Ver más abajo), lo cierto es que la petición en el reporte del IFAC-

14 Agradezco el material y  comentarios de Reneé Velvée y de Peter Einersson, de GRAIN, para escribir
sobre este punto del cual soy personalmente responsable.
15  Industry Functional Advisory Committee http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/
Australia_FTA/Reports/asset_upload_file813_3398.pdf
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Australia podría ser válida para tratados futuros pero no para el TLC-Euca que
para esa fecha estaba ya circulando públicamente a sólo dos meses de su firma a
fines de mayo de 2004.

Actualmente Estados Unidos está discutiendo otros tratados, entre
ellos con Tailandia y con la región Andina, países que están pidiendo incluir
entre sus cláusulas el requisito de divulgación de origen. Sus resultados
todavía están pendientes pero marca una pauta importante el Reporte de
Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados
Unidos sobre la Misión Comercial a Colombia, Ecuador y Perú16 que
refiriéndose al tema de biodiversidad indica que aunque reconoce que es un
tema importante para los países andinos, la protección que buscan en el tra-
tado de libre comercio no cabe en el régimen de propiedad intelectual.  En su
lugar proponen, tal como lo han hecho en las discusiones del Consejo de los
ADPIC, que sea protegida mediante contratos.

Otro analista, Jean-Fréderic Morin, es de la opinión que la disposición
del Art. 15.9.9 del TLC-Eucard sí podría significar un techo para impedir que se
amplíen los requisitos de divulgación en el Art. 29 de los ADPIC.  El texto del
Art. 15.9.9, aunque de ninguna manera es explícito, sí sería consecuente con la
firme posición de Estados Unidos en el Consejo de los ADPIC y con la
recomendación del reporte IFAC-Australia.

Independientemente de cuáles sean los resultados de
esa discusión, es evidente que las leyes nacionales y aún
algunos compromisos adquiridos multilateralmente,
parecieran tener una enorme fragilidad y estar expuestos
a modificaciones a veces ocultas por quienes tienen el
equipo asesor más astuto o mejor informado. Vale aquí
en toda su extensión el dicho de que: “en el mundo de los
negocios no gana quien tiene la razón sino quien es más
hábil para comerciar”

16 Committee on Ways and Means US House of Representatives. Report on Trade Mission to Colombia,
Ecuador and Peru.  September 2005, p. 5, http://waysandmeans.house.gov/media/pdf/109cong/wmcp/
wmcp109-6.pdf
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Los argumentos de Morin17 son los siguientes. Recuerda primero que
una de las condiciones clásicas impuestas a los solicitantes de patentes a cambio
de los derechos exclusivos de mercadeo, es divulgar los detalles de la invención:
“de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en
la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención…” tal como lo señala el
Art. 29 ADPIC (énfasis añadido). Este requisito, también presente en muchas
las leyes nacionales, no se repetía en ninguno de los TLC anteriores al 2004,
rigiendo los principios y estándares de los ADPIC para gobernar las relaciones
entre las partes en esa materia.18 Ahora reaparece en el TLC-Eucard con distinta
redacción como sigue:

Cada Parte deberá establecer que la divulgación de una invención
reclamada debe considerarse que es suficientemente clara y com-

pleta si proporciona información que permite que la invención sea
efectuada o utilizada por una persona diestra en el arte, sin
experimentación indebida, a la fecha de la presentación.
(Énfasis añadido)
Manteniendo una duda razonable, podríamos pensar que la redacción

del artículo 15.9.9. tiene la intención de prohibir la inclusión de otros requisitos
de divulgación. Si con esta manifestación poco explícita consigue dicho objeti-
vo es lo que parece menos evidente. Ahora bien, en el caso de que Morin tuviera
razón, los países Centroamericanos y República Dominicana que ya ratificaron
el TLC podrían quedar inhibidos de seguir exigiendo la ampliación de los requi-
sitos del Art. 29 de los ADPIC para contener, en un esfuerzo desesperado de los
países megadiversos - aunque equivocado según mi punto de vista - , el acceso
ilegal a sus recursos bioquímicos y genéticos.

Una vez ratificado el TLC-Eucard, no se podría dar marcha atrás ni en
este tema ni en la revisión de patentabilidad de seres vivos del Art. 27.3 b),
independientemente de lo que se llegue a consensuar en las discusiones de los
ADPIC, ya que el Art. 15.1 sobre Propiedad Intelectual dice:

Cada Parte, como mínimo, dará vigencia a este Capítulo. Una Parte puede,
aunque no está obligada a ello, implementar en su legislación nacional una
protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual más amplia

 17 MORIN, Jean-Frederic. The Future of Patentability in International Law according to the Cafta.  Unisfera,
Centre International, 2004. www.unisfera.org
 18 ROFFE, Pedro. Bilateral Agreements and Trips-plus World: The Chile-USA Free Trade Agreement.  Otta-
wa, Canadá, Quaker International Affairs Program,  2004, p. 19.
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que la requerida bajo este capítulo, a condición de que dicha protección y
observancia no infrinja este Capítulo.

Por último, quiero referirme brevemente a otras opiniones que
consideran que la petición de los países megadiversos puede tener asidero en
el Art. 15.9.4 del TLC-Eucard sobre los motivos para revocar o anular el
otorgamiento de una patente. En este artículo, a las razones de falta de
cumplimiento de novedad, de altura inventiva o utilidad, se le adiciona el
fraude, la falsa representación o conducta similar. Joshua Sarnoff 19 opina que
ese agregado daría pie para que las leyes nacionales puedan exigir otras
condiciones para el rechazo de patentes, aún en la ausencia de fraude, falsa
representación o conducta similar.

Carlos Correa20 no estaría de acuerdo con Sarnoff al señalar que el agre-
gado en el Art. 15.9.4 del TLC-Eucard, no es substituto para una obligación
expresa de divulgación de origen del recurso:

“Hasta el punto de que tal divulgación no se establezca como requisi-
to legal, ningún fraude, falsa representación o conducta similar pueden
ser invocadas, a no ser de que tal conducta sea también inconsistente
con la obligación general de divulgar impuesta bajo la ley de patentes.
(Por ejemplo, cuando el solicitante reclama ser inventor de un
conocimiento adquirido de una comunidad indígena)”
En resumen, los TLC dejan más preguntas abiertas que respuestas cla-

ras en el asunto de las exigencias para la patentabilidad como en las revocatorias
y cancelaciones de patentes. Se trata de un tema todavía en debate a la expec-
tativa de lo que pueda dilucidar un grupo reducidísimo de expertos. Pero,
independientemente de cuáles sean los resultados de esa discusión, es evidente
que las leyes nacionales y aún algunos compromisos adquiridos multilateralmente,
parecieran tener una enorme fragilidad y estar expuestos a modificaciones a veces
ocultas por quienes tienen el equipo asesor más astuto o mejor informado. Vale
aquí en toda su extensión el dicho de que: “en el mundo de los negocios no gana
quien tiene la razón sino quien es más hábil para comerciar”.

19 SARNOFF, Joshua. Compatibility With Existing International Intellectual Property Agreements of Requirements

for Patent Applicants to Disclose Origins of Genetic Resources and Traditional Knowledge and Evidence of Legal

Access and Benefit Sharing.  Public Interest Intellectual Property Advisors, Inc., 2004, www.piipa.org/DOO
Memo.doc
20 CORREA, Carlos M. The Politics and Practicalities of a Disclosure of Origin Obligation. University of Buenos
Aires, Quaker International Affairs Programme, Occasional Paper 16, January 2005, www.geneva.quno.info
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2.3. La bioprospección entra como servicio transfronterizo de
investigacion en el TLC-Eucard

Costa Rica, no por sugerencia de Estados Unidos en las discusiones de
los ADPIC sino por decisión propia y en cumplimiento de sus obligaciones en el
CDB, ha invertido desde 1996 una gran cantidad de recursos y esfuerzo humano
en la elaboración y ejecución de la Ley de Biodiversidad No. 1788 y las Normas
Generales para el Acceso a los Elementos y Recursos Genéticos y Bioquímicos
(Decreto Ejecutivo 31514).

Listo el país para ejecutar su normativa, hizo su aparición un inesperado
y sigiloso Anexo 1 sobre Medidas Disconformes a los Capítulos 10 (Inversiones)
y 11 (Servicios Transfronterizos) como parte del TLC-Eucard en donde se consi-
dera la bioprospección como “servicio científico y de investigación”. De allí sigue
una cadena de consecuencias.  Primero, los permisos de acceso se tienen como
“acuerdos de inversión”. Aprobado y firmado el permiso podría llegar a ser un
contrato de inversión siguiendo su definición estándar21 para concluir con la
privatización de sus resultados por medio de la propiedad intelectual. En un
artículo reciente22 argumento de manera más amplia la forma cómo, a
consecuencia de la implementación de esos mecanismos, los requisitos básicos
para el acceso y el derecho a la objeción cultural establecidos en la Ley de
Biodiversidad (Arts. 63 y 66) quedan a merced de los capítulos 10 y 11 del TLC
puesto que la medida “disconforme” interpuesta por Costa Rica no salva los
incisos y contenido principal de dichas Normas.  El país sólo preserva, a pesar
del trato nacional, la exigencia de que el bioprospector designe un representante
legal residente en el país si se trata de una persona física o jurídica domiciliada
en el extranjero. (Ver abajo recuadro).

Ignoro si fue el equipo negociador de Costa Rica el único responsable de
esta medida disconforme o qué tipo de presiones recibió pero lo importante es el
resultado final que puede ser de enorme trascendencia pues una progresiva ley
de biodiversidad como la de Costa Rica ha sido convertida en un régimen de
inversión despojada de sus bases políticamente sensibles. Estos resultados son
consistentes con la posición de Estados Unidos de promover sistemas de acceso

21 CORREA, Carlos.  Tratados Bilaterales de Inversión. Grain, www.grain.org, 2004, p. 23
22 RODRÍGUEZ, Silvia.  ‘La Propiedad Intelectual en el TLC-Eucard: mecanismo de apropiación del
patrimonio bioquímico y genético’.  In Maria Eugenia Trejos y Mario Fernández (eds).  El TLC-Eucard:

Estrategia de tierras arrasadas.  Euned, 2005,  pp.  273-288.
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23 Comentarios de Renée Velve (GRAIN), según comunicación personal.

basados en contratos de acuerdo con el CDB pero ahora muy acotados e
incluso tergiversados por todas las reglas de los capítulos de inversión y de
servicios.23

Incomprensible y fuera de la ley fue el papel de los negociadores de
nuestro país al suscribir estos acuerdos sin antes someterlos al escrutinio y
discusión nacionales, especialmente de la Comisión Nacional de Gestión de
la Biodiversidad (Conagebio). Al respecto la Ley de Biodiversidad señala:

Art. 21.  Consulta Obligatoria : La Comisión (Nacional de
Biodiversidad) actuará como órgano consultor del Poder
Ejecutivo y de las instituciones autónomas en materia de
biodiversidad, las cuales podrán consultar a la Comisión antes
de autorizar los convenios nacionales o internacionales, o de
establecer o ratificar acciones o políticas que incidan en la
conservación y uso de la biodiversidad.

LEY DE BIODIVERSIDAD NO 7788 ARTÍCULO 63.
Los requisitos básicos para el acceso serán:

1. El consentimiento previamente informado de los representantes del
lugar donde se materializa el acceso, sean los consejos regionales de Áreas
de Conservación, los dueños de fincas o las autoridades indígenas, cuando
sea en sus territorios.
2. El refrendo de dicho consentimiento previamente informado, de la Ofi-
cina Técnica de la Comisión.
3. Los términos de transferencia de tecnología y distribución equitativa
de beneficios, cuando los haya, acordados en los permisos, convenios y
concesiones, así como el tipo de protección del conocimiento asociado
que exijan los representantes del lugar donde se materializa el acceso.
4. La definición de los modos en los que dichas actividades contribuirán a
la conservación de las especies y los ecosistemas.
5. La designación de un representante legal residente en el país, cuando
se trate de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el extranjero.
(Énfasis añadido)
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Tres ejemplos de los conflictos entre el TLC-Eucard y la Ley de
Biodiversidad 7788. Estos y cualquier otro conflicto deberían resolverse ahora
conforme lo demanda el TLC-Eucard, si Costa Rica lo ratifica (Ampliar en
Rodríguez, 2005):

1. En la Ley de Biodiversidad (Artículos 63.1 y 65) la falta del
consentimiento previamente informado de las comunidades y de
las autoridades indígenas es razón para rechazar el permiso de
acceso a los recursos solicitados.  También, se contempla su
objeción por “motivos culturales, espirituales, sociales,
económicos o de otra índole” (Art. 66).  Lo anterior no sería
conforme con el artículo 11.4, especialmente el inciso (a) del
TLC-Eucard, que se refiere a la no imposición de limitaciones en
el “acceso a mercados”.
2. El requisito de que, para otorgar permisos de bioprospección
(Art. 63.3) se tengan que especificar: “los términos de transferencia
de tecnología y distribución equitativa de beneficios (…) acorda-
dos en los permisos, convenios y concesiones, así como el tipo de
protección del conocimiento asociado que exijan los represen-
tantes del lugar donde se materializa el acceso” entraría en
contradicción con el “requisito de desempeño” del capítulo de
Inversión (Art. 10.9, inciso 1.f) pues no se puede exigir a los
inversionistas en este caso sus bioprospectores, hacer una
transferencia24 a una persona en el territorio nacional, “tecnologías
u otro conocimiento” de su propiedad como requisito para autori-
zar una “inversión”. Normalmente debe mediar el pago de regalías
u otras condiciones impuestas por los dueños. Es decir, no estaría-
mos hablando de una verdadera transferencia sino de compra o
alquiler de tecnología.
3. El Art. 78 de la Ley de Biodiversidad entra en abierta
contradicción con el Capítulo 15 del TLC-Eucard ya que en aquella
se establecen excepciones para el otorgamiento de cualquier tipo
de propiedad intelectual. Al no enlistar los negociadores
costarricenses estas excepciones en las medidas disconformes,
deberán adecuarse a las exigencias del TLC-Eucard.

24 En el sentido de “ceder a otra persona el derecho, dominio o atribución que se tiene sobre algo”
(Diccionario de la Real Academia)
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Por las razones aquí expuestas Costa Rica perdería con los tratados
comerciales el control del patrimonio bioquímico y genético, consustancial al
material biológico presente en nuestros ecosistemas agrícolas y silvestres.

3. Conclusiones

Con la información anterior podemos comprobar el alto grado de
sofisticación y complicación al que ha llegado la discusión en estos acuerdos
multilaterales y bilaterales.  Estamos en manos de expertos que utilizan un lenguaje
técnico de difícil comprensión y que con frecuencia no se ponen de acuerdo entre
ellos mismos. Mientras tanto, la enorme mayoría de la población, no se diga las
comunidades y pueblos indígenas, viven totalmente ajenas a las controversias y
pactos que se tejen alrededor de “sus” recursos y de “su” conocimiento.

Considero personalmente que no podemos seguir desgastándonos en
lentos procesos en el Consejo de los ADPIC. Nuestros representantes han tar-
dado años hablando de si la solicitud de divulgación de origen de los
megadiversos debiera adoptarse multilateralmente y cual sería su peso jurídico
o no; o bien, si debe ser solamente materia de legislación nacional. Otros
adelantan ideas sobre si esa solicitud de divulgación de origen se convertiría
en uno más de los requisitos para patentar en el Art. 27.1; o si se trata de una
competencia de los requisitos de divulgación del Art. 29.  En este campo las
decisiones están igualmente estancadas.

Si a ese gasto de tiempo, energía y costo agregamos ahora la enorme carga
adicional de los TLC, el problema se agudiza. Estos tratados con frecuencia inician
los capítulos de propiedad intelectual diciendo que su fundamento se encuentra en
los ADPIC. No obstante, los negociadores manejan según sus intereses este princi-
pio general. A veces reproducen íntegramente algunos artículos, incrementan
exigencias de otros (patentes sobre plantas, imposición de Upov 91), reescriben otros
(como el 29) y definen a su antojo (bioprospección, legislación ambiental). Mientras
tanto, la biodiversidad languidece y la gente de los pueblos sigue viviendo en la
miseria. Su vida está en manos de un grupo de negociadores, de expertos y la presen-
cia activa de las empresas transnacionales que tienen en sus manos la capacidad de
definir e interpretar su mundo y sus necesidades sin siquiera conocerlos.

Una nueva lectura de la aparente contradicción entre los tratados de
comercio y ambiente nos señalan que en el fondo quizás no exista la tal
contradicción. Hay autores que nos hablan más bien de un punto de
convergencia ya que el mismo CDB estaba concebido para la promoción del
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mercantilismo.25 “Vender para salvar”, fue
el motor ideológico del tercer objetivo del
CDB sobre la “distribución justa y equitativa
de beneficios”. Para ello, los países ricos en
biodiversidad deberíamos dar “acceso facili-
tado” pero bajo las condiciones y parámetros
del capital globalizado. Pocos cuestionamos
el significado de los beneficios “monetarios”,
y si los llamados “no-monetarios”, al ser de-
finidos también por los expertos en materia
de “creación de capacidades”, coincidían con
las definiciones, usos y costumbres de los
pueblos y comunidades.

El proceso continuó. Como dicen
que no hay almuerzo gratis, pronto acepta-
mos con la misma ingenuidad la idea de que
si no hay patentes no hay beneficios.  De allí
saltaron rápidamente los megadiversos a
decir que el problema era la biopiratería por
no ser una actividad legal y para solucionarlo
deberíamos llevar el asunto al campo de la
propiedad intelectual en la legislación internacional exigiendo añadir el certifi-
cado de origen y legal de procedencia a los solicitantes de patentes.  Algunos nos
dicen que los megadiversos han sido muy exitosos porque han mantenido este
asunto en la agenda del Consejo de los ADPIC y en las Conferencias de las
Partes han apoyado el Régimen Internacional de Acceso. Nos dicen también
que han demostrado eficiencia por haber introducido el tema de la “protección”
del conocimiento tradicional en la Organización Mundial de la Propiedad Inte-
lectual. Pero, ¿Estamos las y los observadores de este proceso satisfechos de estos
resultados?, ¿Estamos también contentos con el gran logro del Tratado de los
Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación que incluye un
artículo sobre el no patentamiento de los recursos protegidos “en la forma recibida”
pero sin responsabilidad subsiguiente?, ¿Estamos contentas y contentos con
introducir de lleno a la biodiversidad en los TLC y al conocimiento tradicional

¿Estamos contentas y
contentos con introducir de
lleno a la biodiversidad en
los TLC y al conocimiento
tradicional bajo el alero de
la propiedad intelectual?
¿Qué pensarán los
megadiversos si en los TLC
pierden lo poco que han
logrado en las esferas
multilaterales? No
podemos seguir en este
camino. Recuperemos la
lucha por la defensa de
los bienes comunes

25 Friends of the Earth Internacional. (2005).  Nature for sale: the impacts of privatizing water and
biodiversity. January 2005.  www.foei.org
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bajo el alero de la propiedad intelectual? ¿Qué pensarán los megadiversos si en
los TLC pierden lo poco que han logrado en las esferas multilaterales?

Estos apretados pensamientos sobre esta historia harto predecible nos
convocan una vez más a la consideración de que no podemos seguir en este camino.
Recuperemos la lucha por la defensa de los bienes comunes. Solidaricémonos con
la organización de los pueblos y comunidades, con sus demandas de territorios, la
recuperación y protección de sus semillas, el fomento de sus lenguas y folclore, el
respeto a sus creencias y el apoyo a su autonomía pues sólo así podremos prestarles
nuestro apoyo a la protección de sus recursos y conocimiento. ¡Es hora de empezar
a desandar lo andado y emprender un camino diferente!

Isabel Lapeña (SPDA)
Agradezco la invitación por ser importante para nosotros el atender a los

procesos que se están desarrollando en esta parte del mundo, que es Brasil, que
es una gran parte del mundo, y que nos afecta en gran medida en todas las polí-
ticas que se desarrollan en América del Sur, y en particular en el área andina.

Al evaluar en dónde nos encontramos y cuáles son las implicancias del
Tratado de Libre Comercio (TLC) que se esta negociando entre algunos países
en el área andina con Estados Unidos, creemos preciso el ubicar dichos tratados
en un contexto determinado, y se trata del contexto internacional multilateral
que atiende a la conservación de la biodiversidad y a los derechos de propiedad
intelectual, por ser éstos los temas que mayor discusión están teniendo en dichas
negociaciones bilaterales, y que afectan a los regímenes de protección de los
conocimientos tradicionales.

El contexto en el que nos encontramos se destaca por ser el resultado de
haber sufrido un cambio de paradigma; por definir las relaciones Norte-Sur en las
plataformas de negociación en la materia; por subrayar, de alguna manera, la dife-
rente perspectiva y distancia de desarrollo tecnológico entre los países que poseen la
tecnología y los países ricos en diversidad biológica (que son los que poseen los
conocimientos tradicionales vinculados a esta biodiversidad y que han sido
desarrollados por generaciones por los pueblos indígenas y las comunidades campe-
sinas); por priorizar la inversión privada en biotecnología por encima de la pública y
por asistir a un proceso que lleva a una privatización paulatina en el acceso a los
recursos naturales y a la creación de derechos cada vez mas excluyentes y restrictivos.

En este escenario, nos encontraríamos con dos sistemas de protección di-
ferenciados: por un lado tendríamos a la biodiversidad, y por el otro a la biotecnología
y a las innovaciones científicas que tienen como base esta biodiversidad. Así, cuando
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hablamos de la explotación, comercialización y protección de la biodiversidad,
hay que entenderla en un contexto de mercado con regímenes diferenciados. Por
una parte, nos encontraríamos con la biodiversidad o, mas específicamente, con
los recursos genéticos, que se constituirían en los “ladrillos” que van a ser utiliza-
dos, y por otra, con la “herramienta” que es la biotecnología, que va a hacer uso de
estos recursos y cuya utilización tendrá como resultado final  un producto comer-
cial con valor de mercado.

Los conocimientos vinculados a la biodiversidad y los vinculados a la
biotecnología reciben un reconocimiento y una protección distinta, y ambos sis-
temas han ido evolucionando de forma diferenciada.

En primer lugar, se puede decir que ambos conocimientos han tenido y
tienen un reconocimiento distinto debido en gran parte a su diferente naturaleza
jurídica. Mientras que los conocimientos vinculados a la biodiversidad han sido
mayormente derechos de naturaleza colectiva; los conocimientos vinculados a la
tecnología son derechos individuales. El carácter individual de los derechos vin-
culados a las innovaciones en tecnología permite que sean de fácil circunscripción
e identificación, que se pueda establecer su reconocimiento a favor de una persona
innovadora específica, que tengan un carácter “apropiable” y una mayor efectividad
a la hora de establecer su protección frente al uso no consentido de terceros. Por el
contrario, la misma naturaleza colectiva de los conocimientos tradicionales de las
comunidades campesinas o indígenas vinculados a la biodiversidad, hace que todo
lo anterior implique una mayor dificultad de identificación, protección y defensa
de los derechos frente al uso no consentido e ilícito de terceros.

Esta circunstancia ha llevado a que, efectivamente, ambos sistemas de
conocimiento se hayan desarrollado bajo regímenes de protección diferentes y
hayan sufrido procesos evolutivos distintos. Por el lado del acceso a los recursos
genéticos, se partió de una situación en la que éstos se consideraban patrimonio
de la humanidad, y por ser de beneficio de la humanidad en general, se favorecía
el libre intercambio y el acceso abierto a los mismos. Esta condición de acceso
libre se transformó en una situación de acceso restringido a los recursos genéti-
cos, sujeta al consentimiento informado previo y a las autorizaciones de los paí-
ses en donde estos recursos se localizaban. Fue el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (1992) el que establece la soberanía nacional de los estados sobre los
recursos genéticos que se encuentren en sus territorios y la posibilidad de dichos
estados de imponer las condiciones que estimen convenientes para el acceso a
los mismos. Se impone, con ello, el acceso restringido a los recursos genéticos o
la necesidad de contar con una autorización para dicho acceso.
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Por otra parte, también existe un cambio de paradigma en los procesos
de protección de los conocimientos asociados a la biotecnología. A medida que
adquiere un mayor protagonismo la iniciativa privada (por encima de la pública
como había venido sucediendo hasta este momento) en el mundo del
conocimiento ligado al mejoramiento genético y la biotecnología moderna, sur-
ge la necesidad de proteger de forma cada vez mas completa la inversión privada
y se crean regímenes que otorgan derechos de propiedad intelectual sobre dichas
innovaciones que cada vez se vuelven más expansivos en su ámbito de protección
y cada vez más excluyentes en su utilización por terceros.

Este proceso paralelo, que parece tan simple, se ha visto replicado y discu-
tido en numerosos foros internacionales y, como se ha mencionado, con distinto
balance de fuerzas. La creación de un sistema de acceso a los recursos genéticos y a
los conocimientos tradicionales asociados que cuente con el consentimiento in-
formado previo de los estados proveedores o de las comunidades residentes en los
mismos, y la distribución de los beneficios que se deriven de dicho acceso, se
encuentra amparada por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Art. 8 j) y por
el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agri-
cultura que reconoce igualmente los derechos del agricultor (Art. 9, 12 y 13).

Los derechos de propiedad intelectual que protegen las innovaciones de
la biotecnología en la forma de patentes, derechos de obtentor, derechos de au-
tor, etc. tienen su campo de protección en el ámbito de los acuerdos de
Organización Mundial del Comercio [ADPIC, (Art. 27.3 b), en Upov, o en la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Ompi].

Sin ninguna duda, la balanza de poder se inclina de este lado. El Convenio
sobre la Diversidad biológica carece de los mecanismos de cumplimiento e
imposición a los estados que poseen otros convenios paralelos como los de la
OMC, ello ha llevado a que muchas de las discusiones propias de su ámbito
hayan sido trasladadas a los otros foros de la OMC o la Ompi, por ser estos los
efectivamente decisorios en la materia.

Y ante la dificultad de defender la creación de sistemas vinculantes para
el acceso consentido a los recursos genéticos en las negociaciones internacionales,
cada país ha desarrollado y perfeccionado sus propios sistemas jurídicos para la
protección de los conocimientos tradicionales y el acceso a los recursos genéti-
cos. Y ello ha llevado a la creación de pluralidad de instrumentos de carácter
nacional o regional como los registros de conocimientos tradicionales; las nor-
mas sobre acceso a recursos genéticos; la revisión de las normas sobre patentes,
en las que se incluya la vigencia del certificado de origen de los recursos genéti-
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cos o de los conocimientos tradicionales que sirven de base a las innovaciones
científicas; el diseño de sistemas “sui generis” para la protección de los
conocimientos tradicionales o el diseño de sistemas defensivos frente a su
apropiación ilegítima o frente a lo que se ha venido a llamar “biopiratería”. Y se
puede decir que el Perú ha pasado por todo ello.

Efectivamente, en el Perú, amplia ha sido la creatividad empleada en la
creación de mecanismos que conduzcan a un acceso legitimo a los recursos gené-
ticos y conocimientos tradicionales. En el ámbito de la Comunidad Andina (que
está conformada por cinco países Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, y
cuyas decisiones se aplican con el carácter de ley en cada uno de ellos) se dio el
primer paso a nivel mundial con la Decisión 391 sobre un Régimen Común de Acceso
a los Recursos Genéticos. Estos países, muchos de ellos países megadiversos, centros
de biodiversidad y de conocimientos tradicionales asociados, fueron de los primeros
en establecer un régimen que contempló la necesidad de contar con el
consentimiento informado previo de dichos países y la celebración de contratos de
acceso sujetos a determinadas condiciones mínimas para cualquier empresa
biotecnológica o instituto de investigación que quiera acceder a los recursos gené-
ticos que se encuentren en cualquiera de los países de la Comunidad Andina.

Perú continuó su trayectoria, a nivel legislativo, con la promulgación en
el 2002 de una Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos
de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. Dicha norma requiere
que cualquier persona que esta interesada en acceder a los conocimientos
colectivos con fines de aplicación científica, comercial e industrial deberán soli-
citar el consentimiento informado previo de las organizaciones representativas
de los pueblos indígenas que posean un conocimiento colectivo. Una vez que la
organización representativa recibe la solicitud de consentimiento informado
previo, deberá informar al mayor número posible de pueblos indígenas poseedores
del conocimiento y tomar en cuenta sus inquietudes e intereses.

En el supuesto en que el acceso al conocimiento sea con fines de
aplicación comercial o industrial, la ley prevé la necesidad de suscribir un con-
trato de licencia en el que se establecerán las condiciones del acceso. Se
contemplan una serie de contenidos mínimos que deberán incluirse como es,
entre otros, el establecimiento de las compensaciones que recibirán los pueblos
indígenas y que implicarán un pago inicial monetario u otro equivalente dirigido
a su desarrollo sostenible y un porcentaje no menor del 5% de la ventas brutas,
antes de impuestos, resultantes de la comercialización de los productos
desarrollados a partir de dicho conocimiento colectivo.
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Asimismo, se dota a los pueblos indígenas de una serie de acciones de
carácter administrativo con el fin de que puedan defenderse frente a cualquier
revelación, adquisición o uso del conocimiento colectivo que se haya realizado
sin su consentimiento y de manera desleal. Y, finalmente, se contempla la
posibilidad de crear registros de conocimientos tradicionales que ayuden a entablar
acciones defensivas frente a la apropiación ilícita.

El Perú también, ha creado mecanismos para la defensa contra la apropiación
ilícita de este conocimiento o la bipiratería. En el 2004 se constituyó por ley una
Comisión nacional de prevención de la biopiratería que en la actualidad está realizando
un estudio de todas las patentes que han sido concedidas en el extranjero sobre la
base de recursos o conocimientos tradicionales originarios del Perú.

Finalmente, con el fin de lograr una mayor efectividad por parte de la
aplicación de las medidas de acceso a los recursos genéticos o a los conocimientos
tradicionales se han vinculado los regímenes de acceso con los sistemas de propiedad
intelectual. Así, en la legislación sobre derechos de propiedad intelectual (derechos
de obtentor, patentes, marcas, etc.) se han incluido entre los requisitos para la
concesión de dichos derechos el probar el origen legal de los recursos genéticos y de
los conocimientos tradicionales que hubieran servido de base para dicha invención.

De esta forma, la Decisión 486 sobre un Régimen Común sobre Propiedad In-
dustrial de la Comunidad Andina del año 2000, establece que la solicitud para obtener
una patente de invención deberá contener el contrato de acceso a los recursos gené-
ticos o la licencia de autorización de uso de los conocimientos tradicionales, cuando
los productos o procedimientos cuya patente se solicita hayan sido obtenidos o
desarrollados a partir de recursos genéticos o de conocimientos tradicionales de

los que cualquier país an-
dino sea país de origen. De
lo contrario, se establece la
potestad de la oficina de
patentes de declarar en
cualquier momento la
nulidad o invalidez de una
patente. Este tipo de con-
diciones también se incor-
poran en la legislación na-
cional y, en particular, en la
ley de conocimientos tradi-
cionales mencionada.

El tema de biodiversidad y de
propiedad intelectual sigue siendo
uno de los principales temas en
controversia, no obstante
lo cual, el presidente peruano se
definió desde un principio a favor
de la firma del tratado bilateral. Las
negociaciones concluyen en el
mes de diciembre del presente año
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Es urgente trasladar este mismo proceso de vinculación de los sistemas
de acceso y de derechos de propiedad intelectual mediante la exigencia de la
divulgación del origen o de certificados de origen a las negociaciones
internacionales, y en particular, en la negociación del Régimen Internacional de
Acceso que está en marcha.

Entonces ahora hay que preguntarse cómo se incorporan los tratados de
libre comercio con Estados Unidos en el escenario descrito. Y la respuesta es nos
encontramos ante una replica de las posiciones entabladas a un nivel de
negociaciones internacionales pero hechas efectivas, trasladadas al terreno de lo
posible, de la realidad y en el ámbito de lo nacional.

Y si en las negociaciones internacionales de la OMC, Ompi, CDB, Esta-
dos Unidos ha rechazado rotundamente cualquier exigencia de divulgación de
origen, idéntica posición se traslada a las negociaciones que realiza a nivel bila-
teral. Y los argumentos son los mismos. Estados Unidos considera que el certifi-
cado de origen es un impedimento innecesario e inadmisible para los sistemas de
derechos de propiedad intelectual; que de ninguna manera se van a incluir más
requisitos al sistema de propiedad intelectual, que de acuerdo con su posición, lo
único que ocasionaría sería añadir una mayor incertidumbre y confusión que iría
en detrimento del progreso tecnológico y de la protección a las invenciones.

De acuerdo con esta posición, los regímenes de acceso deben ser regulados
de manera independiente en la legislación nacional, y su eficacia se debe depositar
en las relaciones contractuales exclusivamente. Es a través de los contratos
bilaterales que se tiene que hacer efectiva. Así, la negociación y el cumplimiento
de las condiciones de acceso se deja a un ámbito puramente contractual. De forma
que si existe algún problema en el cumplimiento de los contratos, serán las partes
las que tengan que resolver sus problemas y acudir a los mecanismos judiciales
tradicionales. Para ello, es necesario que los países adquieran una mayor experiencia
en la celebración de contratos de acceso, y a partir de ella definan sus guías de
aplicación, sin entorpecer los sistemas de propiedad intelectual.

Estas son las condiciones que se nos han impuesto. Es un modelo y el
Perú tiene que ver cómo va a navegar en este entorno. Y este es el modelo hacia
el que se esta avanzando a nivel global.

A ello se suma la expansión a la que ya se ha hecho referencia de los
sistemas de protección de la propiedad intelectual, de la que Estados Unidos,
como país exportador de tecnología, es principal interesado en garantizar. Así,
Estados Unidos promueve la concesión de patentes sobre organismos vivos y
formas de vida. Y finalmente, a la hora de considerar si una determinada invención

229-288.pmd 17/2/2006, 12:23263



264

documentos  ISA 9

es nueva o no, y si lo es proceder a concederle una patente, únicamente conside-
ra a las fuentes procedentes de países extranjeros que estén avaladas por
documentación relevante escrita, como antecedentes en el estado de la técnica.
Esto deja afuera la consideración de los conocimientos de las comunidades indí-
genas como conocimiento ya preexistente y que debe ser tomado en cuenta y
abre la puerta a la concesión de todo tipo de patentes sobre los mismos.

La posición del Perú en las mesas de negociación ha sido, naturalmente,
la contraria y se refleja en la defensa de los regímenes anteriormente descritos de
acceso a los recursos genéticos, protección de los conocimientos tradicionales y
de propiedad intelectual aprobado a nivel andino y nacional, en la imposibilidad
de otorgar patentes sobre formas de vida y organismos vivos y en la no adhesión
por parte del Perú de Upov 91. El tema de biodiversidad y de propiedad intelec-
tual sigue siendo uno de los principales temas en controversia, no obstante lo
cual, el presidente peruano se definió desde un principio a favor de la firma del
tratado bilateral. Las negociaciones concluyen en el mes de diciembre del pre-
sente año. Esto es hasta donde se ha llegado y todo el trabajo de los técnicos ha
concluido y ahora se trata de una decisión política.

Ante ello, se abre un abanico de preguntas: ¿cómo vamos navegar ahora?;
¿qué es lo que yo como país quiero ganar ante este nuevo panorama? Si el acceso
a los conocimientos tradicionales se va a fundamentar únicamente en un acuerdo
entre partes, ¿cómo vamos a hacer que estas negociaciones sean más justas y
sean efectivas?; ¿qué se entiende por distribución justa y equitativa de beneficios?;
¿de qué conocimientos estamos hablando?;¿cual es el rol del Estado en estos
temas?, ¿cómo incentivar estos contratos? Y finalmente, en el caso de que Perú
transe a las posiciones de Estados Unidos a nivel bilateral, ¿cómo va a defender
sus posiciones a nivel internacional? El Perú ha sido un país que ha venido lide-
rando una posición en las negociaciones internacionales a favor de los certifica-
dos de origen. A partir de ahora, ¿cuál va a ser su posición en la negociación de
un Regimen internacional de acceso? ¿Cuál va ser su posición en la OMC? ¿Si el
país cede en una negociación bilateral, cómo va a ser capaz de defender lo con-
trario a lo acordado en el ámbito internacional? En fin, son muchas las cuestiones.

Carmen Richerzhagen (Universidade de Bonn)
Gostaria de apresentar duas questões diferentes. Primeiramente, quero

apresentar minhas reflexões a respeito da efetividade do sistema de acesso e re-
partição de benefícios (ARB). Fiz este projeto como parte da minha tese de dou-
torado (PhD) quando visitei três diferentes países provedores de recursos: Costa
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Rica, Filipinas e Etiópia; gostaria de apresentar alguns dos meus resultados. Na
segunda parte da minha fala vou apresentar alguns dados da pesquisa com usu-
ários que conduzi o ano passado em nome do Ministério do Meio Ambiente da
Alemanha. Talvez alguns dos resultados da pesquisa possam explicar o grande
vácuo que existe atualmente entre os provedores e os usuários e que está óbvio
nas negociações.

A CDB sempre foi criticada por não produzir os resultados esperados.
Porém, também temos que considerar qual era a situação antes da CDB ser ado-
tada. A biodiversidade era abertamente acessada, todo mundo podia usá-la sem
repartir qualquer benefício com os proprietários dos recursos. A idéia e promessa
da CDB era conservar e proteger a biodiversidade através da comercialização. A
idéia básica era que a biodiversidade tem valores tanto públicos quanto priva-
dos, para a sociedade como um todo e para os indivíduos. A contribuição dos
recursos genéticos para a pesquisa e desenvolvimento é de fato um valor priva-
do, e este valor privado não foi divulgado antes. A CDB diz: você tem que divul-
gar este valor para as pessoas que usam ou que obtêm benefícios da biodiversida-
de, você tem que repartir este valor. A idéia era que a repartição destes benefícios
seria um incentivo para a conservação e também contribuiria para o desenvolvi-
mento econômico de países provedores. Mas agora, treze anos depois desse con-
ceito ser adotado, creio que é tempo de analisar a realidade para ver se este
conceito tem sido efetivo ou cumpriu seus objetivos.

Destes três estudos, surgiram alguns fatores que acho muito importantes
quando países desenvolvem ou mudam regulamentações sobre ARB. Ontem e
hoje falamos muito sobre direitos de propriedade intelectual e o reconhecimen-
to de direitos, uma questão que é essencial como eu pude ver nesses três estudos
de caso. O problema é que a CDB não propriamente aloca direitos de proprieda-
de. De fato, reconhece a soberania dos estados, portanto é de responsabilidade
dos governos nacionais reconhecer e alocar direitos em nível nacional; assim,
existe uma brecha. Na minha opinião, esses direitos de propriedade deveriam ser
alocados em um nível em que sejam efetivos para a manutenção dos recursos, de
forma que os detentores de recursos, as comunidades, os proprietários de terras
privadas tenham o direito sobre os recursos.

A CDB é construída de certa forma sobre a estrutura de Direitos de Pro-
priedade Intelectual (DPI), conforme Silvia Rodriguez também mencionou. A
CDB não é propriamente fundada, mas no mínimo trabalha com os DPI. A idéia
é que a indústria, os pesquisadores, o desenvolvedor de um produto podem soli-
citar direitos de propriedade intelectual e podem receber um direito bem defini-
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do ao fim da cadeia produtiva. Mas em nível local não há nenhum direito de
propriedade alocado pela CDB. Aqui nós temos uma brecha grande que deveria
ser solucionada pelos governos.

Outro fator importante é o tempo da repartição de benefícios. Todos
falam sobre benefícios, mas as empresas sempre argumentam que leva muito
tempo para desenvolver um produto. O setor farmacêutico menciona dez a quinze
anos e outros setores dois a quatorze anos. Os usuários de recursos genéticos
realmente não estão dispostos a repartir benefícios antes que eles tenham um
produto desenvolvido. De fato, não vi nenhuma solução para esse problema nos
estudos de caso. Esses usuários prometem royalties quando existam patentes, e os
produtos são desenvolvidos posteriormente, para então começar a repartir bene-
fícios. Neste caso, benefícios não monetários como treinamento, educação, in-
tercâmbio de pesquisadores parecem uma possibilidade muito importante. De
fato, nesse quadro temporal parece que os países provedores só podem lidar com
esse problema dando ênfase à importância de benefícios não monetários nas
negociações com usuários de recursos genéticos.

Outro fator importante é a segurança política e jurídica em países prove-
dores. A discussão aqui é se os países provedores querem realmente atrair os usuá-
rios de recursos genéticos para aumentar a pesquisa. Das discussões neste espaço

não está muito claro para mim se os países
provedores realmente querem que a bio-
diversidade seja utilizada. Parece-me que
o uso de biodiversidade ou o apoio à pes-
quisa não impedem a conservação de bio-
diversidade; em realidade isso é bom. As-
sim, se você quer atrair mais usuários para
pesquisar, mas conforme as regras em vi-
gor nos países provedores, quais são as
condições que devem ser estabelecidas?
Geralmente, insegurança política e jurídi-
ca em países provedores parece ser um ele-
mento importante para os usuários, quan-
do decidem conduzir pesquisa nas Filipinas
ou na Costa Rica ou em outro lugar. Se
essa condição não se verifica, os usuários
levam sua pesquisa a outro país que tenha
clara ou nenhuma regulamentação, e as-

Os usuários não negociam
com os países provedores
diretamente. Geralmente
o setor público – coleções
ex situ, universidades e
instituições de pesquisa –
coletam diretamente do
país de origem, enquanto
o setor privado recebe o
material por meio de
outras fontes diferentes do
país de origem
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sim não necessitam obedecer qualquer regra, ou então transferem o investimento
a outras áreas de pesquisa.

Outro problema importante é relacionado ao comportamento dos usuá-
rios; muitos países provedores não confiam nos usuários. Claro que existem muitas
experiências ruins relacionadas a biopirataria ou outros fenômenos semelhan-
tes, mas até mesmo usuários que realmente querem obedecer às regras têm difi-
culdades para acessar material por causa de regulamentações de acesso estritas
implementadas por muitos países provedores. Uma solução para os países pro-
vedores poderia ser, por exemplo, a implementação de um código de conduta do
usuário baseado em padrões internacionais, que poderia incluir a divulgação do
certificado de origem. Isso poderia ajudar os países provedores a confiar nos usu-
ários, na medida em que os países provedores poderiam contar com um sistema
internacional de controle e monitoramento.

Outro ponto é a complexidade administrativa; a maioria dos países pro-
vedores não têm capacidade e recursos para criar instituições que possam
implementar legislação de ARB. Como mencionado, muitos países têm legisla-
ção e regulamentações a respeito de ARB, mas não conseguem implementar
essas regulamentações. Os países provedores precisam de ajuda principalmente
internacional para estabelecer algumas dessas instituições de monitoramento.

O último ponto que gostaria de mencionar é sobre a estrutura do merca-
do. A maioria dos países provedores tem uma posição débil frente às grandes
empresas que querem negociar e acessar material; as posições no mercado são
desiguais. Muitas empresas usuárias grandes fundiram-se recentemente e ocu-
pam posições muito fortes no mercado. Assim, quando países provedores en-
frentam as empresas individualmente, freqüentemente não podem defender os
seus direitos. Uma solução seria o prospecto de uma aliança entre um grupo de
países, como o grupo dos países megadiversos, que embora freqüentemente não
concordem em todos os assuntos, poderiam fortalecer a sua posição no mercado
como uma coalizão e agir como negociador comum.

Gostaria de concluir com esses pensamentos iniciais. Os problemas men-
cionados acima, na minha opinião, determinam ou pelo menos influenciam a
efetividade de regulamentação sobre ARB, ou o cumprimento dos objetivos da
CDB. Essas questões deveriam ser abordadas quando se desenvolvem ou mu-
dam regulamentações sobre ARB. A implementação prática de regulamenta-
ções sobre ARB é um grande problema na maioria dos países, como também a
construção institucional relativa à administração de biodiversidade, à negoci-
ação com empresas, fechamento de contratos etc., que realmente podem dimi-
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nuir a efetividade de negociações entre usuários e provedores durante o pro-
cesso. Para superar isso, medidas para os usuários, medidas flexíveis, bem como
um código de conduta deveriam ser estabelecidos, além de medidas mais rígi-
das como a divulgação de origem e a demanda por certificados de origem. Como
já mencionei, o problema dos intervalos temporais ainda não está resolvido.
Se você realmente quer alcançar a conservação da biodiversidade, uma regula-
mentação sobre ARB não é a única solução. A conservação da biodiversidade
depende também de estratégias complementares e não apenas da regulamen-
tação sobre ARB.

Agora entro na segunda parte da minha palestra, sobre o estudo que foi
iniciado pelo Ministério de Meio Ambiente da Alemanha. O Ministério não
tinha uma visão clara sobre quem usa recursos genéticos na Alemanha, de onde
eles vêm, como eles entram, se os usuários obedecem à legislação dos países
provedores ou quantos deles na verdade têm conhecimento sobre as realidades
dos países provedores. O estudo foi conduzido em agosto do ano passado na
Alemanha, e durante esse tempo escrevemos para 574 empresas e instituições
de pesquisa públicas e privadas. Diferentes setores foram envolvidos como insti-
tuições de pesquisa agrícola, botânica e biotecnológica, universidades e coleções
ex situ. Desses 574, só 126 responderam de fato, e desses 126, 67 se identificaram
como usuários de recursos genéticos nos termos da CDB. Parece que na Alema-
nha os setores de biotecnologia, farmacêutica e de pesquisa pública são os maio-
res grupos de usuários.

Uma das perguntas era por que eles usam recursos genéticos. Das 126
instituições, 44% admitiram que usam recursos genéticos para o desenvolvimento
de produtos, como o principal motivo. Também, 50% desses usuários já desen-
volveram produtos a partir do uso de recursos genéticos, ou estão em processo de
solicitação de patentes ou proteção patentária.

Outra questão era de onde vinham esses recursos. O maior grupo de
instituições, numericamente 41, mencionou provedores de um país de origem,
mas o segundo maior grupo, bastante importante, utiliza provedores de material
genético intermediários, fora do país de origem. Assim, já se pode ver que há um
problema, já que os usuários não negociam com os países provedores diretamen-
te. Geralmente o setor público - coleções ex situ, universidades e instituições de
pesquisa - coletam diretamente do país de origem, enquanto o setor privado
recebe o material por meio de outras fontes diferentes do país de origem.

Também perguntamos quais os procedimentos que eles seguem ao rece-
ber material genético, e dos que coletam material no país de origem, a maioria
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respondeu que abordou os seus provedores diretamente. Poucos deles mencio-
naram repartição de benefícios ou consentimento prévio informado, um fato um
pouco surpreendente.

Também existem os que não usam recursos genéticos de fato. Vejamos
por que não usam recursos genéticos: a maioria deles mencionou problemas de
imagem ou dificuldades de achar pessoas de contato. O mesmo grupo de usuári-
os mencionou incerteza sobre o cumprimento de contratos e as regulamentações
nos países provedores. Finalmente, parece que os usuários na Alemanha não
estão de fato informados.

Também perguntamos se eles têm qualquer informação sobre a CDB, e
apenas nove deles tinham conhecimento exato da CDB. Caso dissessem que não
conheciam a CDB, não perguntávamos sobre acesso e repartição de benefícios ou
consentimento prévio informado etc. Portanto, os usuários que recebem materiais
e usam recursos genéticos de países de origem ou de outro lugar realmente não
estão informados sobre as regulamentações internacionais, fato que pode explicar,
até certo ponto, algumas das coisas que acontecem como a biopirataria.

Outra pergunta era de onde eles recebiam a informação, caso soubes-
sem. Apenas 5% disse que recebem a informação de países provedores, portanto
buscam informação em outro lugar. Finalmente, perguntamos sobre medidas de
usuários, e se eles pensam que eles têm que cumprir com algumas obrigações,
não só quando coletam materiais, mas também posteriormente. As respostas
foram boas no sentido de que tiveram uma vontade relativamente alta de parti-
cipar em medidas de usuários, mas preferiram instrumentos passivos que não
interfiram em suas atividades, como através da Administração Central de Infor-
mação da Alemanha, apoio governamental a projetos, assistência na Alemanha
etc. No que tange os certificados de origem e divulgação de origem eles aceitam
cumprir, mas esses não são seus instrumentos favoritos, fato que não surpreende.

Já que a indústria argumenta não necessitar realmente mais de recursos
genéticos, perguntamos para os usuários o que eles acham sobre o desenvolvi-
mento do acesso e uso de recursos genéticos desde que a CDB foi adotada. A
maioria deles tem a impressão de que ficou mais difícil acessar material, mas ao
mesmo tempo dizem que o uso será constante ou até mesmo aumentado.

E finalmente pedimos a eles para estimar o desenvolvimento de ativida-
des no campo de recursos genéticos para os cinco anos passados e para o futuro.
Parece que os recursos genéticos sempre tiveram um papel importante nesses
setores de usuários na Alemanha, e também terão no futuro, já que 85% deles
declararam que vão expandir seu uso de recursos genéticos.
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A conclusão desta pesquisa é que parece necessário que os usuários
aumentem a sua participação na CDB e no processo de adaptação, mas esses
são um grupo muito diverso. Também parece que a maioria dos usuários na
Alemanha e talvez em outros países desenvolvidos estão pouco informados
sobre a CDB e as regulamentações sobre ARB e, mesmo que esse processo de
informação seja ainda muito lento, especialmente no setor privado, parece
que há ao menos vontade de participar e se informar. Alguns dos setores de-
senvolveram iniciativas como códigos de conduta para acesso, mas não o setor
privado; essas iniciativas foram todas do setor público. Parece que os usuários
são favoráveis à implementação de convenções, mas ainda há muito trabalho
a fazer para aumentar a consciência em países usuários. Um modo é fortalecer
as regras de pontos focais nacionais. Outro modo é ajudar os países provedores
a criar instituições de monitoramento e implementação, e informar os usuári-
os sobre as regulamentações em abordar e acessar material.

Sarah P. Hernandez (Ministério
de Meio Ambiente da França)
Las discusiones alrededor del tema del acceso y la distribución justa y

equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos ha generado
una confrontación de lógicas en el campo cultural, en el de los saberes y el del
conocimiento. Igualmente, ha puesto en oposición dos modos de desarrollo
que plantean diferencias en el valor de los recursos genéticos y el conocimiento
tradicional asociado. Sin ignorar aspectos muchos más amplios y determinantes
para los pueblos indígenas, como son el derecho a la autodeterminación y el
reconocimiento de territorios por parte de las comunidades locales autóctonas,
me corresponde centrar la reflexión sobre las implicaciones de los tratados de
libre comercio sobre la cuestión de la distribución de los beneficios y la
conservación de la diversidad biológica.

De esta manera, la charla expone en una primera parte, como los tra-
tados de libre comercio vienen afectar las variables macroeconómicas y
terminan afectando la estructura y la distribución de la producción. La manera
como estos cambios se efectúan dependen de la escala, la tecnología y del
marco institucional y regulatorio de cada país. La segunda parte centra la
atención en el mercado de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales
asociados. La última parte expone los elementos necesarios para utilizar el
mercado como una estrategia real de conservación de la biodiversidad y de
desarrollo.
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1. Tratados de libre comercio y variables económicas,
sociales y ambientales

Con los tratados de libre comercio, los países están negociando un paque-
te de beneficios donde se espera que lo que se pierde en la transacción compensa
las ventajas adquiridas para ciertos sectores de la economía. La situación de “trade
off” depende de la estructura institucional de cada una de las partes, de la
orientación política de su economía y de su capacidad de negociación. En realidad,
es una estrategia de minimización de los costos de oportunidad, es decir, lo que el
país hubiera podido ganar si hubiera dedicado la parte concedida a otros fines.

El encadenamiento de los tratados de libre comercio no es fácil de
establecer ni demostrar. Se sabe que puede afectar la política comercial, monetaria
y fiscal, a través de sus variables respectivas (la balanza comercial, las tazas de
interés, los subsidios e impuestos). La estructura productiva se ve afectada a su
vez generando cambios en el nivel de empleo, de inversión y el ingreso. En el
sector agrícola, la estructura productiva puede indicar modificaciones que
dependen del nivel tecnológico pero pueden inducir cambios en el uso del suelo,
con consecuencias en términos de biodiversidad y seguridad alimentaría.
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Creo que es en la última parte donde es difícil de demostrar la incidencia
directa en términos de distribución hacia comunidades locales, las economías
campesinas, las comunidades tradicionales, en los diferentes usuarios y aquellos
que manejan y usan los recursos biológicos, con efectos en los procesos de
desarrollo, en la conservación del patrimonio genético y patrimonio cultural,
en la estabilidad social y la seguridad alimentaría. Pero, por otro lado, al cam-
biar la estructura productiva se generan conocimientos e innovaciones y se
produce capital social.

2. El mercado de la biodiversidad

Otro supuesto dentro de la presentación es que, si efectivamente hay
una distribución de beneficios, es porque existe un mercado. Un mercado de
recursos biológicos y un mercado del conocimiento tradicional. Ese mercado
se caracteriza por una demanda (sector privado) y una oferta (los países y co-
munidades). Es un mercado distorsionado donde sabemos cual es la
contribución en sectores económicos específicos26 pero no hay claridad del
valor de los recursos genéticos y de los conocimientos asociados para efectos
de una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su
conservación. Los intentos de valorización económica están orientados hacia
la estimación de su contribución a lo largo de la cadena de innovación y
transformación de un producto o un proceso, lo que parece ser insuficiente

26 Considerando la industria famarceutica, la biotecnología, los medicamentos a base de plantas, los cos-
méticos y los productos agrícolas, el mercado derivado de los recursos genéticos han sido estimados entre
500 y 800 mil millones de dólares (ten Kate K et Laird SA, The Commercial Use of Biodiversiy, Earthscan
Publications Ltd., 1999)

Los intentos de valorización económica están orientados
hacia la estimación de su contribución a lo largo de la
cadena de innovación y transformación de un producto
o un proceso, lo que parece ser insuficiente dada la
importancia cultural, religiosa y política de estos mismos
recursos y los conocimientos asociados
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dada la importancia cultural, religiosa y política de estos mismos recursos y los
conocimientos asociados.

Existen igualmente una variedad de mercados en relación con la
diversidad biológica. El mercado de las biotecnologías, el mercado de los bienes
y servicios ambientales,27 los mercados potenciales de la diversidad biológica (bio-
comercio). La renta generada y la manera como es distribuida entre los diferen-
tes actores depende de la estructura de los derechos de propiedad y la existencia
de incentivos para generar e investir en capital social.

El tema de la valoración del conocimiento tradicional es igualmente di-
fícil y controversial. Pero una posible solución es identificar como y de que manera
se puede reconocer el valor del conocimiento (información acumulada) en un
proceso de intercambio acordado mutuamente. La agregación de valor de los
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados dependerá de
factores tecnológicos (nivel de asimilación del conocimiento y su aplicación),
del nivel de información útil (competitividad, sistemas de uso, prácticas
culturales) y las potencialidades de encadenamiento empresarial que relaciona
la producción, la transformación y la comercialización de bienes y servicios de la
diversidad biológica.

El mercado de la biotecnología es un mercado específico. La industria de
la biotecnología tiene una estructura atomizada pero con tendencia a la
concentración. La inversión y el riesgo también son factores que caracterizan
este tipo de mercados y el problema de información es un problema entre usuarios
y proveedores de los recursos donde impacta en términos de negociación.

Generar condiciones más equitativas para la distribución de beneficios
significa invertir en la generación de conocimiento, en la promoción de tecnologías,
en la puesta en marcha de alianzas estratégicas y en la implementación de un
marco institucional, administrativo e incitativo para incorporar en la cadena
de valor los aportes de las comunidades y sus conocimientos en el proceso de
innovación y elaboración de productos generados a partir de los recursos
genéticos.

Para concluir, estoy centrando la discusión en la esfera del mercado actual
de los recursos genéticos y de los conocimientos asociados, donde hay necesidad
de corregir las fallas observadas en términos económicos e institucionales. La
biodiversidad juega un papel estratégico para los proveedores e usuarios de los

27 Los servicios ambientales relacionados con la biodiversidad hacen referencia a la regulación hídrica,
captación de CO2, polinización, control biológico etc.
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recursos genéticos y biológicos. Inclusive dentro del marco de libre comercio,
poder equilibrar los intereses de las partes conlleva a diferentes tipos de estrategias:
una estrategia “gana-gana” cuando los intereses de las partes son consideradas y
equilibradas (beneficio colectivo mutuo). Esto requiere un esfuerzo e inversión
en información, conocimiento y tecnología. Una estrategia de minimización del
costo de oportunidad, donde se busca el beneficio individual al mínimo costo y
la estrategia “business as usual” donde hasta ahora hay un desequilibrio en el
beneficio generado como resultado del intercambio.

Perguntas do plenário

Laymert Garcia dos Santos (Unicamp)
Fiquei com uma dúvida na seqüência das exposições da Silvia e da Isabel

quando abordaram o desenvolvimento recente da questão na Costa Rica e no
Peru. Caso tenha entendido direito, na Costa Rica se vai da situação multilate-
ral para um acordo bilateral, e no Peru o caminho é inverso. Mas o comentário
que ambas fizeram foi no sentido de que a mudança, de todo modo, traz uma
espécie de pressão ou constrangimento novo, o de se entrar num jogo já muito
mais marcado, numa situação de limite maior.

Queria, se possível, que as duas comentassem por que, nos dois países, se
dá um movimento inverso, mas com resultados que vão na mesma direção. Para
nós, no Brasil, seria interessante tentar entender; pois nesse seminário tomei
conhecimento, por exemplo, que o Brasil está caminhando para uma situação
de um acordo bilateral, e parece que muito proximamente. Então pode aconte-
cer de já termos um modelo bem encaminhado na hora da CDB, o que acarreta-
ria num constrangimento aqui no Brasil também.

Rodolfo Antônio Funes (Fiupam)
Acho que no enfoque que foi apresentado, baseado em teorias econômi-

cas, simplifica-se muito o cenário. Na análise do conflito entre os povos, con-
funde-se muito a unidade indígena dentro de uma biodiversidade. Ela faz parte
da própria biodiversidade, ela não pode ser analisada como mercado porque não
tem esses valores, dentro da biodiversidade ela é um elemento. Então fica mais
para a antropologia, para a sociologia e para a própria cultura, do que para o
mercado. Essa é uma das bases.

Ademais, acho que essa simplificação é inadequada porque não há pari-
dade, igualdade de condições de negociação entre países ricos e países pobres.
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Então o país rico sempre vai fazer uma pressão muito grave. Acho que se a gente
avançou alguma coisa como povos, como cultura, a gente tem que negociar des-
de um outro ângulo. Na aula que eu tive, quando me formei em economia, o
meu professor disse que “mata mais um economista com uma caneta do que um
soltado com uma arma” e isso me deixa preocupado. Até porque se a gente enfoca,
depois de dois dias de conversas, nesse aspecto, então esses dois dias passados
ficaram como que ninguém se entendeu, como quando o Jeremias falou, não
entendemos um ao outro. Eu queria assim abrir um pouco mais o debate e tirá-lo
um pouco dessa área só econômica.

Fernando Mathias (ISA)
Meus comentários têm como base o painel de hoje de manhã e de ontem

também. Quando a Silvia apresentou as posições dos blocos de países em rela-
ção à possibilidade de patenteamento de formas de vida, falou que o Grupo Afri-
cano tem uma posição contrária ao patenteamento de formas de vida, enquanto
que os países megadiversos já admitem isso. Ou seja, se aproximam dos países
desenvolvidos, tentando buscar, de alguma forma ganhar com isso também.

Existe um movimento de aproximação de países em desenvolvimento
megadiversos das posições dos países desenvolvidos, talvez como uma estratégia
de não ficarem isolados, ou de conseguirem se situar numa posição mais confor-
tável na diplomacia. Também dentro dos contextos nacionais, vemos que, tiran-
do o movimento indígena que tem posições bem firmadas em relação a determi-
nados pontos, existem muitas organizações da sociedade civil, instituições de
pesquisa etc., que também vêm apresentando posições no sentido de se aproxi-
mar da possibilidade de patenteamento. Cada vez mais se aceita essa premissa
como a única forma de fazer o debate avançar, e, portanto não mais se questiona
a possibilidade de não se patentear determinadas coisas. Essa possibilidade já foi
levantada por várias pessoas aqui; a Margarita falou a respeito disso ontem.

Por outro lado vemos que não existe uma reciprocidade nesse movimen-
to de aproximação com os países usuários, como nos casos que acabam de ser
apresentados.  Não existe uma aproximação de volta também, de procurar en-
tender quais são as preocupações dos países provedores, das instituições de pes-
quisa, da sociedade civil organizada, dos movimentos indígenas e das outras co-
munidades. Existe um movimento de aproximação de um bloco de atores, seja
na diplomacia seja nos contextos internos, que não se vê do lado contrário.

Então me questiono e gostaria de colocar essa questão também para a
mesa. Se os recursos genéticos ainda são importantes de fato para o desenvolvi-
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mento da pesquisa e da indústria, e se os conhecimentos tradicionais têm um
papel relevante a compor nesse cenário, então me pergunto se não seria o caso
de adotar uma estratégia de ruptura, ao invés da aproximação. Como se, por
exemplo, todos os povos indígenas no Brasil fechassem todas as terras indígenas
para a pesquisa científica, colocando um ponto de tensionamento em relação à
cadeia de pesquisa e desenvolvimento na área biotecnológica que pudesse criar
um ambiente de negociação minimamente real, que na verdade não existe.

Na verdade o que existe é um ambiente de cooptação global desses me-
canismos. E internamente vemos isso acontecendo também, porque no Brasil,
por exemplo, não existe nenhuma participação da sociedade civil em relação à
discussão das políticas de acesso e repartição de benefícios. Hoje mesmo, agora,
nesse exato momento, está acontecendo uma reunião da Câmara Temática de
Procedimentos Administrativos do CGEN, na qual está se discutindo a presença
dos observadores da sociedade civil. O ISA é uma das organizações que atua
como observadora, e a nossa participação no CGEN está sendo questionada
exatamente nesse momento, pelos ministérios que não estão hoje presentes e
estão em reunião no CGEN agora.

Há vários sinais que se acumulam no sentido da marginalização e exclu-
são. Eu pergunto à mesa se não é o caso de adotar uma estratégia de ruptura,
tanto da sociedade civil, e especialmente por parte de povos indígenas e comu-
nidades locais, que vivem em contextos locais, em regiões muitas vezes em que a
presença do estado é fraca e portanto onde existe uma maior possibilidade de
atuação ou de governança de seus territórios, como uma estratégia para poder
pelo menos contrabalançar essa situação.

Michel (Centro de Estudos do Paraná)
Temos um trabalho com os agricultores da região sobre sementes criou-

las, temos uma rica biodiversidade na região. Como aqui temos representantes
de vários países eu queria perguntar à mesa.

O Silvio Valle falou na mesa anterior que a questão do Brasil é mais uma
questão política, em que se constróem leis de cima para baixo, chegando aos
agricultores, que não participam da construção dessas leis. Assim como vemos
as pessoas reclamando da participação em vários órgãos que definem o rumo do
conhecimento e da biodiversidade do nosso país.

Então gostaria de saber de vocês, nos seus países como é tratada a questão
dos povos indígenas e dos pequenos agricultores familiares? Sabendo que o Peru e
a Costa Rica possuem uma grande biodiversidade, como está sendo trabalhada a
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política voltada para a proteção das espécies vegetais e a proteção do próprio co-
nhecimento que os povos tradicionais detêm sobre certas culturas agrícolas?

Margarita Florez (ILSA)
Tengo algunos comentarios y algunas preguntas. La primera es que estoy

de acuerdo con lo que dice Sarah Hernández, sobre el tema de que el CDB se ha
convertido en un espacio de negociación muy débil, no solo desde el punto del
convenio que trata del acceso, de la distribución de beneficios y en las cuestiones
del conocimiento tradicional. Los aspectos ambientales, ecológicos etc. de la
conservación de la diversidad fueron relegados a uno segundo plano. En eso
estamos de acuerdo, por tanto digamos, los instrumentos económicos de la
conservación de la biodiversidad son de muy escasa utilización y tienen escasos
impactos, en sociedades como las nuestras, son de muy escasas aplicaciones.

Y eso me lleva a una pregunta: en los países del norte, temas como los
subsidios  agrícolas no son negociables. Pero en nuestros países, los incentivos
son mirados como subsidios. Sobre esto
me gustaría que me ilustrara porque es
uno de los problemas que tenemos: si se
puede tomar como subsidio un simple
incentivo ambiental, en que quedamos?

Con relación a lo que estaba
diciendo Isabel. Estas diciendo una cosa
muy importante: que al fin del día el
Convenio quedó reducido a buenos (o
malos, añado) contratos comerciales, los
contratos de accesos y los contratos de
repartición de beneficios. Pero lo que se
negoció y lo que firmamos fue un
convenio internacional de medio ambi-
ente, ese fue la origen de la negociación,
y ahora quedó convertido en un arreglo
contractual. Eso es un punto que a mí
me gustaría que nos comentarás más. Es
decir se desconoce el aspecto ambiental
del convenio, y queda reducido al mar-
co contractual: te concedo el acceso,
pagas tu parte, y chau.

La ley de patentes se
cumple porque se cumple,
si no se cumple, mi país
tendrá problemas con la
OMC, y ahora con el TLC,
y así con todos los acuerdos
comerciales, porque lo
primero que se propone
es el tema de patentes.
Sin embargo, en Alemania,
cosa curiosa, el CDB puede
ser o no cumplido. Y 13 anos
después, tu estudio arroja
que los proveedores, o lo
no conocen o no se cumple
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Bueno y la tercera pregunta me gustaría hacer es para Carmen: de acuerdo
con los resultados del estudio que han realizado en su universidad sobre la
utilización del CDB por parte de un número de usuarios de los recursos, se cons-
tata que la mayoría lo desconoce, y si lo conoce no lo utiliza. Sólo una mínima
parte exige contratos de acceso a los recursos. Entonces: cómo funciona la ley en
ese país, pues habiendo firmado el CDB, los usuarios de recursos debían observar
sus reglas, me parece. Y eso pasa por ejemplo, con la aplicación de la decisión
andina 391 que no se aplica, y se le acusa de que encarece los términos
económicos, que los costos de transacción son muy altos etc., etc.

Sin embargo, uno podría, del otro lado de la mesa, donde me coloco, decir
que es lo mismo que pasa con los derechos de patentes. En teoría hay posibilidad de
patentar, pero simplemente yo no lo puedo hacer. Patentar es muy difícil, para una
universidad o un país del tercer mundo. Sin embargo, la ley de patentes se cumple
porque se cumple, si no se cumple, mi país tendrá problemas con la OMC, y ahora
con el TLC, y así con todos los acuerdos comerciales, porque lo primero que se
propone es el tema de patentes. Sin embargo, en Alemania, cosa curiosa, el CDB
puede ser o no cumplido. Y 13 anos después, tu estudio arroja que los proveedores, o
lo no conocen o no se cumple. Mi pregunta es, como conciliar esto, que una ley, la
comercial sea inexorable, mientras la otra, la ambiental, pueda ser o no acatada?

Manuel Fernandes Moura Tukano (Fiupam)
Eu gostaria de pedir que falem um pouco mais sobre TLC, isso não ficou

claro para mim e para os povos indígenas. Também queria perguntar para a represen-
tante do Ministério do Meio Ambiente da França, complementando a pergunta do
companheiro aqui: os índios da Guiana Francesa se sentem índios ou eles se sentem
mais franceses? Porque outro dia um francês disse que aqui não existem índios, que
aqui são todos franceses, como parte da Amazônia pertence à França e lá tem povos
indígenas. Então, como estamos tratando da questão da CDB, é importante que
essas coisas fiquem bem claras para nós, povos indígenas do Brasil, para que tenha-
mos uma proposta concreta e não saiamos daqui com dúvidas sobre um país ou
outro. Temos que nos unir para sair com uma proposta concreta desta preparação.

Respostas da mesa

Silvia Rodriguez (Grain)
Primiero la pregunta del Laymert. Creo que los procesos de Costa Rica e

de Perú, han sido bastante [.....trecho perdido...] es el vocero de los megadiversos,
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pero igual Costa Rica pidió eso y luego sigue ahora con el acuerdo bilateral, en
donde se puede cerrar la puerta a la solicitud de los megadiversos en la OMC.
Pero creo que es el mismo proceso.

Isabel Lapeña (SPDA)
Uno se pregunta si efectivamente el desarrollo a nivel de país de toda la

legislación sobre acceso y conocimientos tradicionales conlleva a un resultado
distinto en las negociaciones. Y si en el Perú hubiese habido un sistema consoli-
dado y con experiencia en la aplicación de la legislación de acceso a los recursos
genéticos, la situación hubiera sido distinta.

Efectivamente, nos encontramos ante un sistema muy débil, que existe
sobre la letra y tiene un problema de aplicabilidad muy grave, como toda
legislación ambiental. No obstante, de hecho las negociaciones no son tan ba-
lanceadas como se plantean y a la hora de determinar que será más aceptable,
nuestros países quizás negocian con lo que les dan y entran en una competencia
entre ellos por la búsqueda de mercados. Ese es el problema.

Silvia Rodríguez (Grain)
Rodolfo se refirió un poco al modelo económico que nos presentó Sarah, y

es una pregunta para ella, solamente quiero decir eso: cuando Sarah hablaba de que
cualquier pais puede decidir, no, no deciden! Costa Rica es el mejor ejemplo en este
momento. Teníamos la ley de la biodiversidad y las normas de acceso funcionando, y
sin embargo, no se respecta, más bien se pone al servicio de los Estados Unidos, que
considera que el modelo de acceso debe ser un contrato. Entonces las cosas caminan
así, conforme a lo que ellos dicen, sin respectar la legislación existente.

Rodolfo Antonio Funes (Fiupam)
Isso porque Costa Rica é um pedaço dos Estados Unidos...

Silvia Rodríguez
No, por favor, si hubiéramos sido, ya hubiéramos firmado, entonces no

somos un pedazo de los Estados Unidos. Estamos por lo menos quitándonos esta
imagen. Ya firmar El Salvador, Honduras, Guatemala y nosotros no lo hemos
firmado. Todavía tenemos himno nacional y bandera nacional.

Rodolfo Antônio Funes
O que estou dizendo é que a Costa Rica é o melhor país da América
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Central, mas que vi uma forte presença norte-americana, e isso me dói muito
como latino-americano.

Silvia Rodríguez (Grain)
Yo creo que no es más de lo que hay en otros lados. En el caso que nos

decía Fernando, sobre las posiciones que se mencionaba de los países africanos,
que realmente los apoyamos muy poco, cuando ellos plantearon esta propuesta
de no a las patentes y que las vienen sosteniendo desde 1999, en contraste los
megadiversos salimos diciendo si a las patentes con tal de que se exija el certifi-
cado de origen.

¿Que vamos hacer frente a eso?, creo que es parte de lo que tenemos que
ir pensando. Qué estrategia debemos tener frente a todas estas cuestiones siste-
máticas de destrucción que por más que nos afanamos por conseguir algunas
cosas en los pequeños espacios que nos dejan, en lo internacional, el CDB, etc.,
no basta. Así termina mi presentación por escrito preguntando si es ya el tiempo
de empezar a desandar el camino andado. Yo creo que esto se relaciona a la
pregunta del señor sobre lo que estamos haciendo en Costa Rica para la protección
de los conocimientos de los pequeños agricultores.  Nosotros estamos proponiendo
una ley que en realidad no tenga patente o no tenga propiedad intelectual sobre

Para cumplir con la OMC, hicimos una ley que esta en
proceso, que es una propuesta en donde el derecho del
agricultor se le respeta en la forma más amplia que
pudimos. Pero después de eso ahora nos están
amenazando con leyes de semillas, donde el agricultor
no va a poder sembrar sus semillas si no están
certificadas. ¿Por qué surge esta nueva medida de
privatización? Las empresas semilleras tienen una buena
razón porque hay mil cuatrocientos millones de
agricultores que todavía no compran semillas y que
siembran e intercambian las propias con los vecinos.
Eso es un nicho enorme de mercado
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la materia viva, sobre el material vegetativo, que es el material de reproducción.
Es decir, para cumplir con la OMC, hicimos una ley que esta en proceso, que es
una propuesta en donde el derecho del agricultor se le respeta en la forma más
amplia que pudimos. Pero después de eso ahora nos están amenazando con leyes
de semillas, donde el agricultor no va a poder sembrar sus semillas si no están
certificadas. Anteriormente nos decían, al presentar oposición a las semillas
patentadas, que no se pueden volver a sembrar sin pagar la regalía que entonces
los agricultores siguieran sembrando sus semillas propias que son libres. Pero
ahora, con las nuevas leyes de semillas, basadas en que las semillas del agricultor
no sirven, que sólo deben comercializarse las certificadas, hay una ideología de
poner la semilla al lado y decir que solamente una semilla certificada vale, que es
diferente a ser patentada, y es la única que van poder sembrar.

¿Por qué surge esta nueva medida de privatización? Las empresas
semilleras tienen una buena razón porque hay mil cuatrocientos millones de
agricultores que todavía no compran semillas y que siembran e intercambian las
propias con los vecinos. Eso es un nicho enorme de mercado, que precisamente
las empresas basadas en todas las propuestas de políticos entreguistas, nos están
dando leyes de propiedad intelectual, leyes Upov, y ahora con estas de certificación
de semillas con todas las que se va cerrando la posibilidad de hacer algo
independiente.

Mientras tanto lo que estamos haciendo en Costa Rica creo que es igual
que ustedes están haciendo acá, tratando de reforzar el movimiento de agricultura
orgánica. Estamos viendo que las palabras no nos confundan, no vamos a ser ban-
cos de semillas, estamos haciendo santuarios de semillas. Porque la misma palabra
banco nos remite al comercio. Estamos tratando de revisar nuestras palabras para
no caer en el uso de formas, o formulaciones, que nos están imponiendo.

Están empezando este movimiento fuerte, y vamos definitivamente a
luchar contra estas leyes de semillas que se están empezando a implantar en
otros países en contra del agricultor ya sea por patentes, por la exigencia de
semillas certificadas o por lo que sea.  Lo que estamos haciendo aquí creo que es
muy parecido a lo que hacen aquí, que la agricultora orgánica florezca apoyada
por ingenieros agrónomos que nos ayuden en este sentido.

Isabel Lapeña (SPDA)
¿Debemos entrar en un sistema en el que se reducen nuestros conocimientos

tradicionales a un mero producto de mercado?. No sería lo mejor el negarse a
entrar negociaciones de ningún tipo?
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Preguntas difíciles, tratando de materias que para muchas la respuesta
no la tengo. Esa es una pregunta sobre si asumimos la globalización que nos está
abordando, o si “nos vamos a los cuarteles”, de forma independiente y sin que
nadie interfiera en nuestras creencias y valores. La cuestión es ¿nos van a dejar
hacerlo? Y creo que la respuesta es negativa. Por ello hablamos de casos de
biopiratería y de acceso ilegal. La respuesta es difícil, en todo caso e implica el
replanteamiento de todo lo avanzado desde el CDB.

Carmen Richerzhagen (Universidade de Bonn)
Gostaria de começar no argumento da supersimplificação. Claro que con-

cordo que os recursos genéticos têm valores diferentes, e cada pessoa, povos
indígenas, pesquisadores etc. colocam um valor diferente nos recursos genéti-
cos. Mas minha pergunta é por que nós não deveríamos usar isso? Algumas pes-
soas querem usar recursos genéticos para pesquisa e desenvolvimento de produ-
tos. Se eles repartem os benefícios dessa pesquisa, por que não pode o povo
indígena e local beneficiar-se disso? Outros povos podem perceber valores de

mercado. Isso também conduz ao que o
Fernando disse, que já que os recursos
genéticos parecem ser muito importan-
tes para o setor da indústria e também
para os setores públicos, universidades,
instituições de pesquisa, é certo exclui-
los da fonte dessas pesquisas? Em meu
entendimento, o uso de recursos genéti-
cos é bom em princípio, e a sua pesquisa
pode beneficiar todo o mundo. Claro que
depende das estruturas institucionais e

da legislação nacional sobre ARB, se este uso é conduzido de uma maneira boa
ou não. Mas só o uso de recursos genéticos não é ruim, acho que nós deveríamos
trabalhar mais nisso, e dar suporte a esta idéia.

Margarita me perguntou sobre minha opinião das instituições do meu
país em relação à legislação dos países da região andina. Eu não conheço muito
bem a situação, mas em outros países, como no caso das Filipinas, a maioria das
pessoas acha que as regulamentações são muito estritas e burocráticas. Até mes-
mo pesquisadores filipinos estão reclamando das regulamentações e houve mui-
tas discussões e reuniões sobre se deveriam ser simplificadas. No ano passado
houve uma tentativa, não para mudar, mas ajustar a legislação, na medida em

Claro que as indústrias
sempre estão reclamando;
você tem que ter cuidado
ao negociar com eles,
porque se a situação fosse
livre, isso poderia levar a
outras situações piores
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que até mesmo os pesquisadores locais nas Filipinas estavam negativamente afeta-
dos. Talvez alguns desses argumentos sejam corretos, e claro que as indústrias sem-
pre estão reclamando; você tem que ter cuidado ao negociar com eles, porque se a
situação fosse livre, isso poderia levar a outras situações piores. Claro que, uma vez
que uma regulamentação entra em vigor, as indústrias começam a reclamar, mas
acho que algumas vezes nós temos que olhar para seus argumentos.

Em relação à pesquisa; na realidade o Ministério ficou surpreso com os
resultados, porque mostram que um grande grupo de usuários na Alemanha não
é bem informado. A CDB e as Diretrizes de Bonn foram traduzidas para o ale-
mão, mas até mesmo quando isso foi enviado para as empresas, elas não sabiam
o que significava, realmente não entenderam. Eu sei que é um pouco tarde, treze
anos depois que a CDB foi adotada, mas nunca é muito tarde. Dentro dos próxi-
mos meses o primeiro seminário para usuários será realizado, destinado a um
grupo específico de usuários para abordar esse problema. Isso mostra a responsa-
bilidade de países desenvolvidos, e com certeza da indústria – já que eles não
deveriam esperar que o Ministério lhes diga o que fazer quando vão a outros
países – mas também mostra que os países usuários têm que apoiar os países
provedores, enviando toda essa informação para as indústrias.

Sarah Hernández (Ministério
de Meio Ambiente da França)
Empiezo con la primera pregunta del señor Rodolfo. Yo creo que no he

tratado de explicar con términos económicos la complejidad de la relación que
puede haber entre el conocimiento tradicional, comunidades indígenas locales,
los recursos biológicos y su relación con otros grupos humanos.

Lo que quiero más bien hacer énfasis es en un argumento adicional para
diversificar estratégicas de posicionamiento de las comunidades como tal, frente
al tema de manejo de los recursos biológicos y otras dimensiones. Y en otras
dimensiones donde el mercado como mecanismo de transacción es imperfecto y

La pregunta es como, justamente, grupos que tienen
limitaciones en términos de inversión, conocimiento,
información tecnológica, si lo desea, como pueden
incorporarse un poco más en este proceso de desarrollo
para lo económico, para invertir en el bienestar social
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inequitativo. La pregunta es como, justamente, grupos que tienen limitaciones
en términos de inversión, conocimiento, información tecnológica, si lo desea,
como pueden incorporarse un poco más en este proceso de desarrollo para lo
económico, para invertir en el bienestar social. El bienestar social en el sentido
amplio. Me gustaría retomar la definición que se había dado en el estudio mun-
dial sobre el estado de la biodiversidad. El bienestar como satisfacción, en térmi-
nos de bienes normales para satisfacer necesidades básicas (alimentación, vesti-
dos etc.), pero también bienestar como seguridad, seguridad física de su persona,
pero también seguridad de su entorno, en términos de acceso a los recursos,
acceso a la información, acceso a la tecnología, y también bienestar definido
como forma de expresar su libertad y su capacidad de poder escoger. Yo creo que
el tema de la biodiversidad ayuda de una manera directa y indirecta a responder
todas esas facetas utilizadas.

Voy a dar algunas cifras simplemente para el caso colombiano que conozco
más y es que el mercado de la biodiversidad, cuando no se trata de una modificación
genética, tenemos el mercado de las artesanías. Para Colombia en 2002 este mer-
cado represento dieciocho millones de dólares. La pregunta es quien se beneficia
de este mercado y como se distribuyen esos beneficios, en particular lo que
corresponde a las comunidades locales.

Otra cifra, en el tema de los productos maderales del bosque, se han
identificado ciento y cincuenta productos que tienen una posibilidad en el mer-
cado internacional. Donde aparecen tanto las plantas medicinales, y ahí vemos
que las plantas medicinales no aparecen en el tema de la bioeconomía, sino que
aparece en el tema de los mercados de la biodiversidad. Hay que entender un
poco también de lo que estamos hablando dentro de la estructura de mercado.
Entonces, por ejemplo los productos naturales del bosque, representaban once
mil millones de dólares, si incluyamos las plantas medicinales, aceite esenciales,
semillas y otros productos naturales. Es decir no es restringir al campo a lo
economisista, económico, pero de como se generan las oportunidades para las
comunidades locales, quienes quisieran entrar, pero tienen una deficiencia de
información y estan confrontados a una deficiencia institucional, no tienen
iniciativos para poder llegar a eso.

En el tema de los incentivos, si he trabajado mucho tiempo en eso y en
Colombia, si sirvió de algo, pero porque no ha funcionado, voy a dar ejemplos.
Se trabajo una propuesta para el Ministerio de Agricultura para un paquete de
incentivos para el fomento de la producción biológica. ¿Que pasó? Se crearon
cuatro instrumentos económicos (conversión tecnológica, certificación, procesos
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asociativos a la producción y fomento del mercado) que fueron integrados como
propuesta de política. ¿Por que no funcionó? Por falta de recursos financieros
para su puesta en marcha.

Segundo, tipos de incentivos a la área de conversión de la ganadería
sostenible. La ganadería en Colombia es uno de los factores de la degradación de
la biodiversidad. ¿Que pasó? La actividad ganadera es ineficiente desde el punto
de vista económico y no se justifica dar subsidios o incentivos por la actividad
per se pero por los servicios ambientales que dicha actividad genera.

Tercero punto, manejo forestal de bosque. Esa fue también una
experiencia muy interesante, donde efectivamente el bosque representa más que
su valor en madera y que esta estrechamente relacionado con la organización
social muy importante. Se trata de identificar incentivos que permitan el manejo
sostenible del bosque y la incorporación de las comunidades locales dentro de
esa cadena productiva forestal, desarrollando actividades paralelas de tipo soci-
al y cultural. ¿Que pasó? En Colombia se esta negociando la ley forestal y si he
dejado de lado algunas discusiones de fondo para reflejar el componente político
de esta ley. Y por último ejemplo, incentivos para promover mecanismos de pago
por servicio ambiental.

Perguntas do plenário

Vincenzo Lauriola (Inpa-RR)
Tanto as apresentações da Silvia como da Isabel confirmaram a im-

pressão que já tinha, de que a Convenção sobre Diversidade Biológica tem
muitos problemas no sentido de proteger efetivamente a questão que estamos
conversando aqui, e que vai mais na ótica de favorecer o desenvolvimento
de um biomercado. E vemos também que, mesmo nos pontos onde a Con-
venção protege alguma coisa, chegam por cima outros instrumentos, trata-
dos, o TRIPs ou tratados de comércio etc., que fazem com que aquilo não
tenha mais sentido. Isabel citava como os estadunidenses dizem, “olha as
patentes são intocáveis, se tem outra coisa na questão de acesso, é questão
de legislações nacionais”.

O que quero perguntar tanto para a Silvia quanto para Isabel é se efeti-
vamente podemos chegar numa conclusão que nos leva a outros rumos. Nesse
sentido a Silvia lembrou: afinal de contas as patentes sobre a vida são muito
recentes, como fazer isso? Tem alguma sugestão nesse sentido para que não seja
aprofundada a questão da propriedade intelectual?
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E só uma dúvida com a Carmen, você falava
de oferta de material genético para os usuários. Mas
você não falou dos países. Ficou uma dúvida para mim,
de que países vêm esses materiais genéticos?

Larissa Marte (Itec)
Será que o certificado de origem não seria a

legitimação da exploração e usurpação da biodiversi-
dade dos países em desenvolvimento? Ou seja, em re-
lação à pesquisa da Carmen, os países em desenvolvi-
mento não sabem como agir, e os países desenvolvidos
como a Alemanha não querem saber como agir. Será
que o certificado de origem não seria a legitimação da biopirataria, tirando o
foco original da discussão, que é o estabelecimento do acesso e dos benefícios da
biodiversidade de forma justa?

Eugênio Pantoja (Amazonlink)
Pergunta para Carmen. Eu queria saber se existe alguma política de

sensibilização de pesquisadores na Alemanha com relação à CDB e ao acesso a
recursos genéticos e o conhecimento tradicional em países do Sul, como o Brasil.
Pergunto isso porque grande parte dos biopiratas vem da Alemanha.  Não estou
dizendo que são só os alemães que fazem isso. Para a Silvia, queria falar um pouco

de tempos. Existe o tempo ecológico, um
tempo lento, natural; existe o tempo eco-
nômico que é acelerado, uma busca de
competição, de produtos, como da
biotecnologia também; e tem um tempo
legislativo que quando cresce a economia
ele é também bem rápido, mas quando
não interessa, ele fica patinando no mo-
lhado. Eu queria saber, com relação a isso,
se a CDB então não se transforma na ver-
dade num marketing legislativo para os
países que tem biotecnologia, os países
que detém esta forma de manipulação
genética. Eles não transformam essa le-
gislação em um marketing, uma propagan-

Os países em
desenvolvimento
não sabem como
agir, e os países
desenvolvidos
como a Alemanha
não querem saber
como agir

A CDB então não se
transforma num marketing
legislativo para os países
que tem biotecnologia
para dizer que estão
distribuindo benefícios,
em realidade em
detrimento das culturas
e dos valores das
comunidades tradicionais?
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da, para dizer que estão distribuindo benefícios, em realidade em detrimento das
culturas e dos valores das comunidades tradicionais?

Rodolfo Antônio Funes (Fiupam)
Me sinto na obrigação de pedir desculpas para a Silvia, pela forma que

me expressei. Tenho um grande respeito pela Costa Rica, fui muito bem recebi-
do, e para mim é o melhor país da América Central. O que quis dizer é que me
deixou indignado ver que os Estados Unidos, os negociadores dos EUA, quando
vão para Costa Rica, se sentem como estivessem no quintal da casa deles. E isso,
como um latinoamericano, me deixou indignado. Acho que nós temos suficien-
te maturidade de discutir como vamos nos opor a isso.

Respostas da mesa

Silvia Rodríguez (Grain)
Brevemente para Enzo: Yo quiero recordar que la propuesta básica es “no a

las patentes sobre formas de vida”, incluso ahora hay compañeros que hablan “no
a las patentes” y punto, pues ahora con la nanotecnología están patentando hasta
elementos de la tabla periódica, que
son elementos no vivos. ¿Entonces
que espacio nos quedan en los foros
internacionales? Creo que ninguno.
Ahora que conversamos sobre la
FAO, aquí se abrió un poquito, pero
siempre que tratamos de buscar lo
que podemos hacer realmente ahí,
se nos cierran las puertas. No sé.
Realmente, creo que son preguntas
muy fuertes para que las respuestas
estén en la cabeza de una, dos o va-
rias personas, yo creo que hay que
partir de que efectivamente algo esta funcionando mal.

En cuanto al certificado de origen, creo que ese es el pecado de origen,
pero algo se puede obtener siempre y cuando sepan utilizarlo. Siguiendo lo que
decía Laymert en esta mañana, el certificado de origen se debe exigir para que
cuando alguien quiera patentar algo, no se le de la patente, o sea, el otro lado de
la moneda, no hay certificado de origen para conceder la patente, sino que pre-

El certificado de origen se debe
exigir para que cuando alguien
quiera patentar algo, no se le de
la patente, o sea, el otro lado de
la moneda, no hay certificado
de origen para conceder la
patente, sino que precisamente
para no concederla
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cisamente para no concederla. Porque tienen incorporados los recursos nuestros
y conocimiento nuestros. Entonces es saber dar la vuelta al certificado de origen
a otras razones, exactamente para al contrario para lo que esta establecido.

Isabel Lapeña (SPDA)
En relación con las políticas de agrobiodiversidad en Perú, ¿cuáles han

sido los avances como país centro de origen de cultivos de importancia para la
alimentación y la agricultura?

 En relación con las políticas en agrobiodiversidad, muchas han sido las
buenas intenciones, casi todas procedentes de la legislación ambiental, pero pocos
los resultados en el diseño de políticas efectivas en la practica. Entre las alterna-
tivas que se han previsto, la principal ha sido la de declarar zonas especiales de
agrobiodiversidad. Pero ello todavía no se ha implementado. Por lo demás la
creatividad en el tema no ha alcanzado mayor desarrollo que el de declarar ferias
de agrobiodiversidad en las que se favorezca el intercambio de semillas y el de
suministrar a los programas asistenciales del gobierno con cultivos nativos pro-
cedentes de los pequeños agricultores.

Efectivamente, conectando con el tema antes mencionado, ¿que
representatividad tienen estos temas dentro de la practica nacional? Muchas
veces hablamos del acceso a los recursos genéticos y todos estamos muy conven-
cidos de las cuestiones, pero ¿qué representatividad tiene de estos temas dentro
de los foros nacionales? Desgraciadamente en Perú, así como lo que se pasa en
otros países, las políticas son “de arriba hacia abajo” e increíblemente muchas
veces no corresponden ni atienden a las necesidades de las poblaciones a las que
van destinadas.
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Convenção sobre Diversidade Biológica:
justiça e eqüidade versus eficiência
econômica –  Uma reflexão a partir de
experiências na Amazônia brasileira

Pierina German-Castelli, 2005
Professora da Unec. E-mail de contato: pierinagerman@uol.com.br

Introdução

A adoção da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), sem dúvida,
representou um avanço substancial para a conservação da biodiversidade, susten-
to da vida na terra, e para a delimitação de caminhos que apontem a sua utilização
sustentável. Porém, após treze anos de vigência, os resultados obtidos, não têm
correspondido às expectativas colocadas quando de sua adoção. A CDB demar-
cou inflexões quanto ao status dos recursos genéticos, bem como dos povos indíge-
nas e das comunidades tradicionais, outrossim, como se enquadrasse dentro do
conceito de desenvolvimento sustentável. Ao longo destes treze anos observam-se
tensões e contradições nas negociações em torno ao acesso aos recursos genéticos
e conhecimentos tradicionais, fruto de enfoques diferentes por parte dos atores
envolvidos, bem como dos princípios teóricos que a norteiam.

Neste trabalho intentamos salientar as contradições internas presentes,
ao mesmo tempo em que intentamos marcar possíveis caminhos para começar a
ser pensados como soluções para uma repartição justa e eqüitativa de benefícios
entre atores com cosmologias totalmente diferenciadas.

1. A Convenção sobre Diversidade Biológica e seus im-
pactos no quadro de governança do acesso aos recursos
genéticos e conhecimentos tradicionais associados

A biodiversidade emergiu no cenário mundial em meados dos anos 1980,
sob a pressão de forças convergentes: a ameaça crescente de extinção de espéci-
es, mudanças de paradigmas teóricos e das práticas de conservação da natureza,
concomitantemente à expansão da engenharia genética e a intrusão de interes-
ses industriais que tinham estado excluídos até então. A conjunção destes ele-
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mentos deu lugar à formação de uma visão utilitarista da natureza, reduzindo-a
a um conjunto de recursos, dos que as novas tecnologias permitiriam sua ampla
exploração econômica. Embora num primeiro olhar, poderíamos afirmar que a
Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) – adotada em 1992 durante a
Conferência da Terra no Rio de Janeiro – vá de encontro a este enfoque, já que
de fato, ela repousa sobre a noção do uso sustentável dos recursos biológicos,
porém em seus objetivos engloba elementos de tensão por si mesmos. A CDB
aponta para uma exploração que conjugue os critérios de eficiência e eqüidade e
que, financie a conservação, mas também que promova o desenvolvimento dos
países do Sul, bem como beneficie as indústrias agrícolas e farmacêuticas.

A fim de atingir estes objetivos, a CDB apresenta como pré-requisito
para a instituição de uso sustentável da biodiversidade – e conseqüentemente da
conservação – uma definição de direitos de propriedade adequada aos recursos
biológicos e conhecimentos associados. Esta definição visa a instituir condições
de acesso aos recursos biológicos negociados e mutuamente lucrativos, bem como
é apresentada como um incentivo para levar adiante ações de conservação apro-
priadas. Para este propósito, a CDB reafirma a soberania dos Estados sobre seus
recursos biológicos e genéticos (preâmbulo e art.3), convida aos Estados mem-
bros a preservar os conhecimentos, inovações e práticas dos “povos indígenas e
comunidades locais que incorporam condições de vida tradicionais” com direi-
tos apropriados (art.8(j)), e reconhece formalmente os direitos de propriedade
intelectual sobre os organismos vivos (art.16.5). O regime legal proposto é apre-
sentado como um prelúdio para a introdução de arranjos contratuais comerciais
entre os provedores dos recursos genéticos (Estados, organizações públicas, po-
vos indígenas, comunidades tradicionais, proprietários privados das terras) e seus
usuários (institutos de pesquisa científica e firmas de indústrias biotecnológicas).
Estes contratos, supostamente, permitiriam uma alocação ótima dos recursos
genéticos e contribuiriam para assegurar uma repartição dos benefícios deriva-
dos de seus usos justa e eqüitativa (Biosvert and Armelle, 2002).

Deste modo a CDB demarca inflexões importantes tanto no relativo ao
acesso aos recursos biológicos e genéticos, como também no reconhecimento
das contribuições realizadas na conservação da biodiversidade, bem como nos
processos de inovação de atores que tinham permanecido marginalizados até
então, os povos indígenas e as comunidades locais.

No relativo ao acesso aos recursos genéticos podemos demarcar um pe-
ríodo pré-CDB, no que a prática internacional considerou os recursos genéticos
como herança comum da humanidade, pertencendo a todos e a ninguém em
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particular ao mesmo tempo, que explicava a existência de um fluxo de recursos
genéticos livre e sem regulamentação entre os continentes. Neste período, o
fluxo e comércio global dos materiais biológicos foram geralmente tranqüilos,
governados por regras e práticas de comércio internacional (incluídos os trata-
dos internacionais), ou em alguns casos por medidas fitossanitárias, ou pela re-
gulamentação do Cites.1 No âmbito nacional, no entanto, a sua regulamentação
visava a pesquisa cientifica, as coleções e as exportações e importações através
de licenças. Assim, durante o período pré-CDB, os requerimentos administrati-
vos e legais foram significativos apenas em casos excepcionais e, fundamental-
mente, no contexto da pesquisa científica (Ruiz, 2003).

O reconhecimento da importância econômica, ecológica, cultural e po-
lítica dos materiais biológicos e dos recursos genéticos, a partir da adoção e en-
trada em vigência da CDB, principalmente, mas não exclusivamente associada a
seus usos nas inovações biotecnológicas, deu espaço a um novo cenário, onde os
temas de soberania, propriedade e controle suscitaram novas questões e desafios
políticos e legais tanto do ponto de vista conceitual como prático (Ruiz, ibid). O
novo paradigma redesenhou o mapa global “o Norte biologicamente pobre, mas
tecnologicamente rico versus o Sul biologicamente rico, mas pobre tecnolo-
gicamente” e contribuiu de maneira significativa a modelar o cenário atual de
governança internacional dos recursos biológicos e genéticos. Conseqüentemente,
no período pós-CDB o acesso aos recursos biológicos e genéticos passa a ser
regido por medidas legais, administrativas e/ou políticas de acesso regulamenta-
das a nível nacional.

Outrossim, para os povos indígenas e comunidades tradicionais (ou “lo-
cais”, na linguagem da CDB), o período pós-CDB marca uma inflexão impor-
tante. Historicamente estes povos e comunidades foram vistos como entraves ao
desenvolvimento ou pelo menos como candidatos a eles, e em termos gerais
pode dizer-se que foram mantidos como grupos marginais aos processos de de-
senvolvimento. Igualmente os conhecimentos detidos por estes povos, eram con-
siderados como de domínio público, ou de direito res nullius, portanto, passíveis
de serem utilizados e apropriados por qualquer um.

Mas, a entrada em vigência da CDB os promoveu à linha de frente da
modernidade, já que se lhes reconhece a contribuição inestimável que realizam
para a conservação da biodiversidade, bem como as contribuições que seus siste-
mas de conhecimento podem realizar para inovações high tech como as

1 Convenção Internacional do Comércio de Espécies Selvagens da Fauna e Flora em Perigo.
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biotecnologias modernas. A CDB reconhece que os detentores destes sistemas
de conhecimentos possuem direitos, e que os governos têm a obrigação moral
de salvaguardar estes direitos, seja através de direitos de propriedade intelec-
tual – embora hoje seja uma posição quase unânime que os DPI não são um
mecanismo adequado para salvaguardar os direitos destas comunidades e po-
vos – ou por outros mecanismos legais. Outrossim, fica evidente ao longo do
texto da Convenção que estes grupos sociais devem ser incluídos como um
ator econômico a mais na cadeia de bioprospecção, e portanto incluídos nos
arranjos contratuais bilaterais decorrentes das atividades de bioprospecção.
Que, como apontado anteriormente, estes arranjos contratuais comerciais bi-
laterais seriam o instrumento apontado pela CDB, que permitiria a conserva-
ção e uso sustentável da biodiversidade, bem como a repartição justa e eqüita-
tiva dos benefícios derivados de seu uso.

Após doze anos em vigência da CDB, poderia dizer-se que as expectativas
geradas no inicio pelos países em desenvolvimento, e pelos povos indígenas e as
comunidades tradicionais não se têm cumprido. Por um lado, apesar de que novos
produtos possam render milhões de dólares, os governos dos países em desenvolvi-
mento freqüentemente se enganaram sobre o valor de sua biodiversidade. Embora
existam algumas experiências bem sucedidas, a prognosticada bonança de achar
novas drogas faliu em materializar-se. Entre outros fatores que deteriam aos pes-
quisadores de pagar muito em retorno por uma oportunidade de procurar novos
produtos na floresta estariam a baixa taxa de êxito/insucesso, além da abundância
de químicos naturais para os que todavia há que testar seu potencial farmacológico,
e já disponíveis em bancos de germosplasma mundiais (Simpson e Sedjo, 2004).
Conseqüentemente, a maior parte das grandes firmas farmacêuticas tem retirado
fundos, aparentemente protelados pelas dúvidas dos benefícios comerciais, e pela
falta de regras claras sobre repartição de benefícios entre os países detentores, os
cientistas e os patrocinadores comerciais (Dalton, 2004). Por outro lado, observa-
se uma mudança na rota tecnológica das indústrias farmacêuticas, onde os esfor-
ços estariam centrando-se na medicina genética, portanto, seu interesse passaria a
estar colocado nos genes humanos (Scholz, 2003).

Outras vezes ocorre que a regulamentação nacional de acesso aos recur-
sos genéticos entra em contradição com as estratégias comerciais das empresas.
No Brasil, isto ocorre com as empresas de cosméticos e óleos essenciais, onde o
segredo industrial e o “fator surpresa” no lançamento de produtos no mercado
são as principais ferramentas de estratégia mercadológica utilizadas. Alguns de-
poimentos colocados por  empresários na Amazônia brasileira é que, embora
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existe total interesse de estar em dia com a regulamentação nacional de acesso
aos recursos genéticos, isto é, com a Medida Provisória 2.186,2 confrontam-se
com o problema que no processo de solicitação de acesso aos recursos genéticos
e/ou conhecimentos tradicionais associados no Conselho de Gestão do Patrimônio
Genético (CGEN), a informação destes processos é disponibilizada publicamen-
te – por uma questão jurídica nacional – conflitando deste modo com a estraté-
gia mercadológica utilizada pelas empresas. De acordo com os depoimentos, o
“fator surpresa” no lançamento de produtos é um fator chave para estas empre-
sas, já que se daria num período em que a empresa exploraria mercadologicamente
o produto sem concorrência, obtendo desta maneira a margem de lucro necessá-
ria para recuperar os investimentos realizados.  A disponibilização pública de
informação durante os processos de inovação, conflitaria com o “fator surpresa”
utilizado pelas empresas, devido ao fato de que os processos empregados na pro-
dução de produtos são relativamente padronizados, e portanto, facilmente
reproduzíveis. Desse modo, a disponibilidade num meio público do que está sen-
do levado adiante por uma empresa, impacta diretamente no período de explo-
ração comercial sem concorrência, e conseqüentemente, com a estratégia co-
mercial das empresas.

Ainda nos deparamos com outros problemas nas atividades de biopros-
pecção e/ou pesquisa científica que complicam ainda mais o cumprimento do
marco legal vigente no país para acesso aos recursos genéticos e/ou ao conheci-
mento tradicional associado. Muitos cientistas tendem a ter uma visão do co-
nhecimento tradicional de forma totalmente etnocêntrica, isto é, recusando o
conhecimento tradicional, como se o único conhecimento “válido” fosse aquele
que surge nos laboratórios das universidades ou institutos de pesquisa, ou seja, o
conhecimento científico. Essa postura faz com que muitos deles se neguem a
negociar e a repartir os benefícios advindos de suas pesquisas realizadas a partir
dos conhecimentos que os povos indígenas e as comunidades tradicionais têm
dos recursos biológicos da floresta. Entretanto, os povos indígenas e as comuni-
dades tradicionais estão, de maneira crescente, cientes do novo marco legal que
protege seus direitos sobre os conhecimentos que detêm, bem como das contri-
buições que estes realizam para a inovação tecnológica. Como conseqüência de
algumas experiências não bem sucedidas, em muitos casos estão sentindo-se

2 A MP 2.186 é o marco legal vigente no Brasil para regulamentar 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.
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expropriados, e por conseguinte colocando sob suspeita todo e qualquer pesquisa-
dor e/ou empresa que pretenda desenvolver um projeto junto a suas comunidades.

Para tornar a situação ainda mais complicada, a apropriação indevida de
conhecimentos tradicionais não se dá só no campo do conhecimento tradicio-
nal associado à biodiversidade de utilidade para as indústrias e/ou institutos de
pesquisa que têm seguido a rota biotecnológica. Também a observamos no cam-
po do que a sociedade ocidental catalogou de conhecimento tradicional imaterial,
entendido este, pelo conhecimento tradicional associado às expressões artísti-
cas. Uma das conotações destes conhecimentos é que numa análise mais pro-
funda, na maioria das vezes estes conhecimentos têm incorporado o que temos
classificado como conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. Na
região amazônica, por exemplo, é comum observar cópia de “artesanatos” reali-
zados pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais para sua explora-
ção comercial sem nenhum tipo de arranjo comercial. E se existe algum tipo de
arranjo comercial ou compra direta a estes povos e/ou comunidades, são realiza-
dos de formas bastante injustas.

2) A Convenção sobre Diversidade Biológica: repartição jus-
ta e eqüitativa dos benefícios ou eficiência econômica?3

Como apontado anteriormente a CDB inclui dois tipos de direitos com
relação aos recursos genéticos. O primeiro conjunto de direitos compreende
aqueles que podem ser exercidos sobre os recursos genéticos per se, enquanto
que o segundo se relaciona com as tecnologias que têm sido desenvolvidas
usando material genético. Os primeiros concernem aos países que são os depo-
sitários dos recursos genéticos, enquanto que os últimos, em grande medida,
dizem respeito aos interesses das corporações que estão engajadas no desen-
volvimento, sempre crescente, das biotecnologias. Uma terceira dimensão sig-
nificativa da CDB – e transversal a ambos conjuntos de direitos mencionados
anteriormente – trata dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tra-
dicionais que são os custódios dos recursos genéticos e detentores do conheci-
mento associado (Dhar, 2003).

A propriedade per se é uma instituição de mercado, destarte, podemos
argumentar que, ao estabelecer relações de propriedade sobre os recursos genéti-
cos, e o conhecimento tradicional associado, está colocando as bases para o

3 Extraído de German-Castelli e Wilkinson, 2004.

289-372.pmd 17/2/2006, 12:23294



295

Capítulo II – Mesa IV – Artigo

estabelecimento de mercados dos recursos genéticos e do conhecimento tradici-
onal associado. Outrossim, ao reconhecer os direitos de propriedade existentes
sobre as tecnologias (direitos de propriedade intelectual) está reconhecendo a
existência de um mercado que foi estabelecido através do Acordo de Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) no marco da Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC). Cabe destacar que um elemento em
comum dos recursos genéticos, o conhecimento tradicional associado e as
tecnologias modernas é que seu valor econômico aloca-se na informação que
eles guardam, portanto, seu valor reside nos ativos intangíveis destes bens. Na
sociedade contemporânea quando falamos que o valor econômico de um bem
está em seus ativos intangíveis, existe quase que uma correlação direta que a
apropriação das inovações destes recursos será feita através dos direitos de pro-
priedade intelectual.

Isto se reflete dentro do âmbito das negociações da CDB, onde há uma
tensão interna entre um enfoque baseado na propriedade privada e a globalização,
com uma proposta de gerenciamento dos recursos baseada no mercado, e um
enfoque que reconhece as diferenças entre os países e as comunidades com rela-
ção às necessidades de desenvolvimento, das culturas, e de distintos sistemas de
propriedade, como, também, nas diferenças na forma de usar e valorizar estes
recursos (McAfee. 2003).

Segundo McAfee (ibid) a tensão entre uma diretriz orientada ao merca-
do e a outra priorizando eqüidade reflete a desunião dentro do projeto econômi-
co-político do ambientalismo moderno. Ao longo das últimas duas décadas o
enfoque desenvolvimentista verde4 chegou a dominar as práticas discursivas tanto
das principais organizações conservacionistas, como as políticas “verdes” (greening

4 O Desenvolvimentismo “verde” não é mais que a aplicação da lógica da economia ambiental. Neste
enfoque teórico a relação com os recursos naturais está apoiada no principio de escassez que classifica
como “bem econômico” o recurso que estiver em situação de escassez, desconsiderando o que for abun-
dante. Além dos princípios expostos, a noção de “internalização das externalidades” é outro pilar funda-
mental da economia ambiental. Na base desse conceito predomina a noção de que os recursos naturais
devem ser reduzidos à lógica de mercado, precisam ser privatizados, enfim, precisam ter preço. Propõe
então a privatização dos bens públicos como possibilidades objetiva e única de protegê-los. É importante
ressaltar que este tipo de aporte teórico possibilita aos atores sociais a transferência de seus vícios privados,
para os espaços públicos, permitindo a legitimação da privatização do público em favor dos interesses
privados. Em se aceitando como verdadeiros os pressupostos da economia ambiental, a única forma de
gerenciar adequadamente os recursos naturais seria privatizando-os. Isso só é possível se houver uma
drástica, porém planejada, redução dos bens públicos. A idéia central é “internalizar as externalidades”, é
estabelecer ou fixar preços em conformidade com a lógica do mercado (Souza-Lima, 2004)
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politics) do Banco Mundial (World Bank Environment Department, 1997 apud

McAfee, ibid). Este enfoque também tem influenciado as instituições ambientais
multilaterais, incluindo a CDB. O desenvolvimentismo verde propôs que os pro-
blemas ambientais podiam ser corrigidos por soluções do mercado. Nesta visão,
direitos de propriedade seriam atribuídos ao “capital natural” que poderia então
ser comercializado transnacionalmente (Perrings 1995; Serageldin, 1996 apud

McAfee ibid). Preços são atribuídos às florestas, aos minerais, à água e aos servi-
ços ambientais, assim como aos organismos e às suas partes, baseados nos mer-
cados atuais ou hipotéticos. O resultado é um sistema de standards globais para
definir o valor destes recursos e administrar o seu intercâmbio. A universalização
deste recurso permite falar de manejo “global” dos problemas ambientais e atuar
sobre a suposição de uma compatibilidade entre o crescimento capitalista e a
sustentabilidade ecológica. As práticas discursivas do desenvolvimentismo ver-
de também aceleraram a mudança de apropriação direta, ou “acumulação primi-
tiva”, que prevaleceu por mais de 500 anos, para o mercado de intercâmbio de
matéria-prima genética.

Em teoria, o desenvolvimentismo verde mune a natureza com os meios
para ganhar seu próprio direito à sobrevivência numa economia de mercado. Os
projetos de conservação devem ser financiados pelos exportadores de valores
ambientais – acesso a lugares de ecoturismo, direitos ao uso de serviços ecológi-
cos, e direitos de propriedade intelectual para as plantas medicinais, as receitas
dos pajés, as variedades tradicionais, e a informação genética que contêm
(Simpson and Sedjo 1994; Reid et al 1993; Figueres 1995 apud  McAfee ibid).
Outras políticas desenvolvimentistas verdes incluem a “condicionalidade ver-
de” atrelada à ajuda para o desenvolvimento; projetos de “capacitação para re-
construção” visando re-educar os habitantes do Sul; treinamento de adminis-
tradores ambientalistas; e levantamento e taxação da biodiversidade. Estas
práticas discursivas valorizam os recursos naturais dos países do Sul desde uma
perspectiva “global” (leia-se Norte) (McNeeley 1998; World Bank Environment
Department 1996; UNEP/CDB 1998; McAfee 1999 apud McAfee ibid). Porém,
esta valorização dos recursos do Sul, de acordo com métodos de taxonomias
ocidentais e a economia neoclássica, constituem uma desvalorização dos demais
recursos. A denominação do valor da biodiversidade em dólares não leva em
conta a maior parte dos valores que os recursos naturais do Sul têm para as
pessoas que vivem em interdependência direta com aqueles recursos: seus valo-
res de usos tangíveis; seus valores simbólicos; e seus valores de intercâmbio nos
mercados locais e domésticos (Id).
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Para obter sua “parte justa” dos “benefícios da biodiversidade” como pro-
metido pela CDB, os países ricos em biodiversidade e os povos indígenas e co-
munidades locais são estimulados a reivindicar seus próprios direitos de proprie-
dade intelectual sobre seus recursos genéticos e posteriormente vender esses
direitos. Inclusive proeminentes biólogos conservacionistas têm argumentado
que a venda dos direitos de acesso gerariam recursos e estímulos para a preserva-
ção de áreas naturais (Raven 1990; Janzen 1991; Einsner 1991 apud McAfee,
ibid). Porém, como assinalado anteriormente, alguns dos primeiros proponentes
da bioprospecção têm concluído que “lamentavelmente, a prospecção de recur-
sos genéticos pode não ajudar muito na luta por preservar hábitats ricos em
diversidade biológica” e as perspectivas de transações substanciais de recursos
genéticos entre o Sul e o Norte são muito limitadas. (Simpson, Sedjo e Reid
1998 apud McAfee, ibid) Estes análises reconhecem que os recursos econômicos
e legais das companhias biotecnológicas, bem como o fato que a oferta de recur-
sos genéticos excede a demanda da indústria, colocam a maioria dos países ricos
em biodiversidade numa posição fraca para negociar uma compensação “justa”
(Voghel, 1997; Scholz, 2003 apud McAfee, ibid).

Por sua parte Morin (2003), com base numa análise de uma série de
contratos de bioprospecção, argumenta que, embora a CDB vise entre outras
coisas favorecer a divisão de benefícios decorrentes da utilização dos recursos
genéticos, a aplicação deste princípio dificilmente contribui para a  conservação
da biodiversidade. Segundo o autor, os recursos monetários e as tecnologias
transferidas como resultado destes arranjos contratuais comerciais, raramente
são re-investidas na conservação da biodiversidade, mas geralmente são utiliza-
das para o desenvolvimento econômico local, para fortalecer a imagem pública
dos utilizadores ou como um meio para integrar os fornecedores com a indústria
biotecnológica. Para melhorar o alcance dos aspectos ambientais na divisão de
benefícios, as modalidades de negociação entre os fornecedores e os usuários
deveriam ser re-fortalecidas. Neste sentido, o autor argumenta que as Diretrizes
de Bonn são um primeiro passo, porém insuficientes.

As negociações no âmbito da CDB têm sido influenciadas pelo enfoque
da construção de um mercado global dos recursos genéticos, incluindo todos os
conhecimentos atrelados a sua gestão, sejam eles, o conhecimento científico
aplicado às inovações decorrentes de sua utilização, bem como o conhecimento
atrelado ao know-how da utilização destes recursos e sua conservação, ou seja, o
conhecimento tradicional associado. Como bem argumenta McAfee (ibid), o
acesso aos “benefícios da biodiversidade” sob a CDB depende da participação
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dos países ricos em biodiversidade no mercado dos recursos genéticos. Porém,
quando os documentos da CDB definem os benefícios da biodiversidade como
os benefícios derivados do uso dos recursos genéticos pela indústria biotec-
nológica, falham em não reconhecer que os benefícios da biodiversidade já exis-
tem e são valorizados pelas pessoas que dependem deles diretamente para seu
sustento, resguardo, prazer estético e significado espiritual. Esta identificação
dos benefícios da biodiversidade como dos recursos genéticos reduz a diversida-
de biológica a seu significado de commodity, separada de suas complexas inter-
relações com o resto da natureza e da sociedade. De fato, o enfoque desen-
volvimentista maquiado de verde favorece uma visão dos ecossistemas como um
depósito de commodities potenciais para preencher a demanda de consumidores
externos, mas do que como uma base da vida local e nacional, ou como fontes de
necessidades materiais e de significados, e como o contexto biofísico das cultu-
ras (MacAfee 1999).

3) Os princípios do Comércio Justo podem ser uma
alternativa viável para alcançar uma repartição justa e
eqüitativa dos benefícios derivados do uso dos recursos
genéticos e conhecimento tradicional associado? Algumas
reflexões a partir de experiências da Amazônia brasileira

Atualmente os cientistas reconhecem que mais de 50% das espécies ve-
getais e animais do mundo estão concentradas nas florestas tropicais, zonas que
têm sofrido menos variações climáticas ao longo do tempo, o que permitiu às
espécies prosseguir sua evolução por longos períodos (Aubertin et Vivien, 1998,
Wilson, 2002). A Floresta Amazônica possui uma extensão total em torno de
5.5 milhões de kilômetros quadrados, e apesar das violentas agressões pelas que
tem passado e está passando, aproximadamente 14% da floresta já foi derrubada
(Wilson, 2002) ainda se mantém razoavelmente integra na sua maior parte. Ao
Brasil pertencem aproximadamente 85% da região, ocupando 5,2 milhões de
km², que equivale a aproximadamente 61% do território do país. Alguns núme-
ros da Amazônia Legal,5 que nos dão uma dimensão da riqueza que abriga são:
encontra-se mais de 200 espécies diferentes de árvores por hectare, abrigando a

5 A Amazônia Legal foi instituída através de dispositivo de lei para fins de planejamento econômico da
região amazônica. Engloba os Estados da macrorregião Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia,
Roraima e Tocantins), e mais o Estado do Mato Grosso (macrorregião Centro-Oeste), e parte do Maranhão,
a oeste do meridiano de 44º (macrorregião Nordeste).
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metade das espécies tropicais do mundo; uma variedade de peixes maior que a
do Oceano Atlântico; 1300 espécies de pássaros e mais de 300 mamíferos dife-
rentes. Possui mais de 30% da biodiversidade da Terra, considerando-se atual-
mente como a maior fonte no mundo para produtos farmacêuticos e bioquímicos.

Ainda no debate internacional tornou-se claro os laços inextricáveis que
existem entre a diversidade biológica e a diversidade cultural, portanto, na ne-
cessidade de se pensar a conservação no contexto da preservação da diversidade
“biocultural” como um objetivo integrado (German-Castelli, 2004).

A Amazônia Legal também se destaca pela sua diversidade cultural, a
fim de exemplificar, em seu território se encontram 162 povos indígenas (ISA,
2005) além das comunidades tradicionais compostas por quilombolas, caboclos
ou ribeirinhos, seringueiros e castanheiros, populações estas que não estão
quantificadas. A importância desta diversidade cultural é que “a sociedade hu-
mana através de sua linguagem, sua mitologia, seus símbolos e suas práticas,
desenvolveu suas próprias representações do universo da natureza e da vida.
Assim, a biodiversidade está em harmonia com a diversidade social ou cultural”
(Aubertin et Vivien, ibid).

Desde a entrada em vigência da CBD, devido à riqueza biocultural que a
Amazônia engloba, sua importância geopolítica tem crescido tanto para os paí-
ses que a detêm, como globalmente. Mas também, têm crescido as pressões para
que a exploração do meio ambiente se realize de forma sustentável, ou seja, uma
exploração ambiental que aponte para a conservação ambiental e sócio-cultu-
ral, pressões que certamente surgem não só por parte do movimento ambientalista,
mas também pelas novas tendências observadas nos consumidores, especialmente
quando pensamos na produção de produtos para o mercado externo, que
concomitantemente se transfere às empresas que realizam a exploração dos re-
cursos encontrados neste bioma. Entretanto, o principal gargalo a ser superado
encontra-se em como promover o desenvolvimento sustentável, entendido este,
como que deve promover a sustentabilidade em quatro domínios: econômico,
político, social e cultural. De acordo com Goulet (2002), a viabilidade econômi-
ca depende de um uso de recursos que não os esgote irreversivelmente e de um
padrão de manejo do lixo resultante da produção que não destrua a vida. A
sustentabilidade política se baseia em dar a todos os membros de uma sociedade
uma responsabilidade na sua sobrevivência: isto não pode ser conseguido, a menos
que todos gozem de liberdade, direitos pessoais invioláveis, algum nível mínimo
de segurança econômica e acreditem que o sistema político no qual vivem perse-
gue algum bem comum, e não meros interesses particulares. Por último, se o
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desenvolvimento é para ser social e culturalmente sustentável, os fundamentos
da vida comunitária e os sistemas simbólicos de significação devem ser protegi-
dos, e não cozinhados em banho-maria até o esquecimento sob o pretexto de
submissão às exigências de alguma “racionalidade” tecnológica impessoal.

Em outras palavras, o desafio colocado é gerar projetos de desenvolvimen-
to que apontem não só a sustentabilidade estritamente ambiental – sustentabilidade
das espécies, dos ecossistemas e dos processos ecológicos – mas também a sus-
tentabilidade social e cultural, a fim de contribuir para a redução da pobreza e das
desigualdades sociais, bem como promover valores como justiça social e eqüidade,
especialmente quando os atores envolvidos possuem relações de poder altamente
diferenciadas e, por vezes, também altamente conflitantes. Simplificando, o gran-
de desafio colocado para a Amazônia é gerar atividades que apontem para o de-
senvolvimento sustentável, isto é, que atinjam objetivos econômicos, políticos,
ambientais, sociais e culturais, já que o desenvolvimento não decorre do cresci-
mento econômico em si mesmo, senão que deve ser procurado através do alcance
de resultados relacionados à eqüidade, educação, saúde, ambiente, cultura e bem-
estar social. Isto sugere a necessidade de uma série de políticas e ações comple-
mentares, que incluam respostas aos desafios ambientais, mas também aos desafi-
os sócio-culturais, vistos estes como uma dimensão da globalização.

Certamente, para atingirmos estes objetivos devemos pensar além do
estabelecimento de arranjos contratuais comerciais bilaterais, como os propos-
tos pela CDB, ou mesmo como sugerido pela MP 2.186. Os motivos de porque
argumentamos isto são, por um lado, um dos riscos no estabelecimento de arran-
jos contratuais comerciais bilaterais – especialmente quando estes são estabele-
cidos entre atores com formação e poderes muito diferenciados – é que na nego-
ciação se priorizem os direitos de propriedade, passando-se a tratar os recursos
biológicos e genéticos e os conhecimentos tradicionais associados como meras
peças de barganha para obter determinados benefícios. Em outras palavras, o
risco está em que, nos processos de negociação se adquira um enfoque de nego-
ciação strictu sensu de mercadorias ou commodities. Um dos problemas deste
enfoque é que dificilmente funcionará de maneira vantajosa para os atores mais
fracos, os povos indígenas e comunidades tradicionais, já que como provedores
dos recursos biológicos e dos conhecimentos tradicionais têm pouco poder de
barganha, dado que os recursos genéticos não respeitam fronteiras, bem como
muitos dos conhecimentos tradicionais de interesse para a indústria e/ou pes-
quisadores são compartilhados por mais de um povo e/ou comunidade, portan-
to, a oferta supera a demanda.
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Ainda podemos argumentar que no enfoque baseado em commodities,
tanto a biodiversidade6 como o conhecimento tradicional associado, onde os
ativos na mesa de negociação são informação e conhecimento, são commodities

fictícias. No desenvolvimento de inovações biotecnológicas, embora a ciência
tenha permitido um domínio sobre os recursos genéticos sem precedentes, os
conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade possuídos pelos habi-
tantes das florestas continuam sendo um know-how de valor para os cientistas
interessados em acessar esses recursos. Podemos argumentar que na biopros-
pecção7 e posterior desenvolvimento tecnológico,8 na medida que se originam
da conjunção de várias fontes de conhecimentos e de várias tecnologias, que
têm sua origem numa série de disciplinas científicas diferentes, o acesso a muitas
fontes de conhecimentos torna-se crucial. Portanto, nestas atividades é crucial
não só o know-how, mas também o know-who. Entendendo que o “know-who”
envolve informação sobre quem conhece o que e quem sabe fazer o que, bem
como a capacidade social para cooperar e comunicar-se com diferentes tipos de
pessoas e peritos. Sendo este um dos aspectos fundamentais para a “economia
em redes” (Johnson e Lundavall, 2000).

Normalmente, se vê o know-how como pessoal e individual. Mas tam-
bém pode estar enraizado em regiões e organizações (Arrow, 1994 apud Johnson
e Lundvall, ibid). As rotinas compartilhadas, os códigos comuns para a comuni-
cação e a formação de relações sociais dentro de equipes podem ser vistos como
modos diferentes de incorporar know-how dentro de unidades coletivas. Neste
ponto, podemos fazer um paralelismo entre como é criado o conhecimento asso-
ciado à biodiversidade dentro das comunidades tradicionais, o qual é criado atra-
vés de rotinas compartilhadas e códigos comuns na comunicação, assim como
pela formação de relações sociais dentro das comunidades, sendo esta a maneira
de incorporar know-how – ou conhecimentos tácitos – sobre os recursos genéti-
cos e o manejo sustentável da biodiversidade ao interior de suas comunidades
(German-Castelli, ibid).

6 O interesse nas atividades de bioprospecção por parte da indústria e/ou pesquisadores não está centrada
nos recursos biológicos em si, isto é os componentes tangíveis da biodiversidade, mas nos recursos genéti-
cos ou informação genética contida neles, portanto, nos componentes intangíveis da biodiversidade.
7 Entendida esta como uma atividade exploratória que visa a identificar um componente do patrimônio
genético (leia-se recurso genético) e informação sobre conhecimento tradicional associado, com potenci-
al de uso comercial (art. 7, Inciso VII da MP 2.186). Destaque em itálico, colocação pessoal.
8 Entende-se pelo trabalho sistemático, decorrente do conhecimento existente, que visa a produção de
inovações específicas, à elaboração ou modificação de produtos ou processos existentes, com aplicação
econômica (Orientação Técnica nº 04/2004 do CGEN)
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Partindo da base que o acesso à informação bem como ao conhecimento
em si é uma construção social, acessados ou construídos em redes amplas ou
estreitas, poderíamos argumentar que no estabelecimento de arranjos contratuais
para sua exploração na medida que se adquira o enfoque de negociação de
commodities para explorar as economias do conhecimento e/ou da informação,
apontariam para uma tendência de sua comoditização. Tendência que poderia
conduzir à destruição ou ao menos à danificação dessas redes.

Na era contemporânea, a tendência a tratar o conhecimento e a infor-
mação como commodities é onipresente, fato ao que não escapa o Brasil, nem a
Amazônia.  Analisando as negociações em torno ao acesso aos recursos genéti-
cos e/ou conhecimento tradicional associado no plano nacional, observamos
uma pressão contundente por parte daqueles que defendem os interesses dos
usuários destes recursos para que as regulamentações permitam um acesso o
mais livre possível aos conhecimentos e informações, com o objetivo de lucrar
com suas características de bem público. Enquanto que, quando se trata de pro-
teger os conhecimentos que produzem, defendem com igual contundência me-
canismos rígidos, seja via direitos de propriedade intelectual ou por outros me-
canismos. De maneira crescente, tanto as empresas como os institutos de pesquisa
aprenderam a vender o conhecimento de distintas formas. Porém, a comoditização
do conhecimento é em si mesma, contraditória de diferentes maneiras. O co-
nhecimento é socialmente produzido através de aprendizado interativo, que
freqüentemente dificulta sua captura e distribuição de retornos. Também, algu-
mas características do conhecimento o fazem muito diferente de outros bens
privados comuns, é muito difícil de vendê-lo, pois o comprador necessita conhe-
cer o que compra antes de fazê-lo. Porém, uma vez que o conhece não tem inte-
resse em pagar por ele. O conhecimento não é um bem escasso, no sentido de
que não diminui com seu uso etc. Em função disto, apropriando-nos das pala-
vras de Michael Polanyi é possível dizermos que o conhecimento é uma commodity

fictícia.  Um enfoque baseado em commodities para o estabelecimento de arran-
jos contratuais na repartição de benefícios desconhece o caráter intrínseco e
epistemológico dos conhecimentos tradicionais, bem como as cosmologias dos
detentores destes conhecimentos.

Deste modo, devemos pensar em alternativas de arranjos contratuais ou
mercadológicas que promovam o desencadeamento de processos de desenvolvi-
mento das comunidades envolvidas, bem como reconheça e valorize as caracterís-
ticas particulares de seus sistemas de conhecimentos. Neste sentido entendemos
que o comércio justo, ético e solidário entendido como uma estratégia para a cons-
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trução do mercado, a serviço do bem estar das pessoas e da conservação do meio
ambiente, deveriam ser a base para pensarmos mecanismos de repartição de bene-
fícios oriundos do uso da biodiversidade e/ou conhecimentos tradicionais.

O comércio justo, ético e solidário está baseado em princípios como
erradicação do trabalho infantil e do trabalho escravo, eliminação das discrimi-
nações de raça, gênero e religião, preservação da saúde das pessoas e do meio
ambiente, eliminação dos níveis de intermediação comercial especulativa, ga-
rantia de pagamento de preços justos aos pequenos produtores (que para o caso

da Amazônia poderíamos falar de garantia de pagamento de preços justos aos prove-

dores dos materiais biológicos, conhecimentos tradicionais associados e produtos deri-

vados do uso desses recursos),9 respeito aos direitos trabalhistas, respeito às enti-
dades históricas e culturais locais e regionais, valorização das dimensões não
geográficas do território, fortalecimento das capacidades de escolha e planeja-
mento das pessoas, estímulo ao surgimento de formas associativas e cooperati-
vas, apoio ao desenvolvimento e oferta de ferramentas do conhecimento e to-
mada de decisões dos fluxos multidirecionais de informações entre os atores
envolvidos, entre outros (Gomes, 2003).

É importante destacar que a noção de comércio justo introduz a noção
de fortalecimento da posição econômica dos produtores marginalizados das ca-
deias produtivas. A partir da construção de parcerias entre os produtores e con-
sumidores – que para a nossa análise seriam os provedores e os usuários – procura
superar as dificuldades de comercialização, de acesso ao mercado, promovendo
um desenvolvimento sustentado nestas parcerias (Coelho, 2003).

No caso de pensarmos em mecanismos para a repartição de benefícios
derivados do uso dos recursos biológicos e/ou genéticos e/ou do conhecimento
tradicional baseado nos princípios do comércio justo, nos permitiria pensar em
mecanismos de fortalecimento econômico dos provedores destes recursos e/ou pro-
dutos. Outrossim, permitiria pensar em mecanismos econômicos que respeitem o
ritmo da natureza e o ritmo interno das comunidades, isto é, que respeitem sua
identidade cultural. O principal objetivo deveria ser torná-las independentes den-
tro do princípio da sustentabilidade socioambiental, ou seja, que as atividades de
troca a serem implementadas deveriam ao mesmo tempo em que geram rendas,
perpetuar seu saber tradicional, seu modo de vida, permitindo-lhes permanecer
em seus territórios, defendendo seu ambiente e respeitando sua identidade e suas
tradições. É importante salientar que qualquer atividade que venha a ser desen-

9 Comentário em itálico, não consta no original.
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volvida nestas comunidades vai ter impactos sociais, culturais e econômicos, daí
importância da avaliar-se se estes serão positivos ou negativos.

Já existem algumas experiências neste sentido que vale destacar, como o
Projeto Arte Baniwa da Organização Indígena da Bacia do Içana (OIBI);10 o
Projeto de Comércio Justo do Guaraná do Conselho Geral da Tribo Sataré-Mawé
(CGTSM) e algumas experiências que o Crodamazon está desenvolvendo com
comunidades tradicionais no Amazonas e Pará.11 Os elementos comuns destes
projetos são que: independentemente do produto final a ser comercializado, to-
dos se valem da utilização sustentável de produtos extraídos da floresta, bem
como de uma interação entre os conhecimentos tradicionais acumulados por
estas comunidades ao longo das gerações e de conhecimentos ocidentais de seus
parceiros. Todas estas experiências se tornaram viáveis na medida que houve
uma abertura dos distintos parceiros envolvidos nos projetos (comunidades tra-
dicionais e povos indígenas com suas cosmologias próprias e entidades ociden-
tais públicas e/ou privadas, com ou sem fins de lucro) dispostos a iniciar um
processo de aprendizado coletivo e transcultural, apoiando-se no estabelecimento
de redes amplas com a finalidade de explorar  sinergias que viabilizassem expe-
riências de desenvolvimento local.

Analisando os princípios filosóficos em que se sustenta o comércio justo,
ético e solidário podemos argumentar que podemos estabelecer sinergias com a
filosofia da Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), expressada em seus
objetivos e ao longo de suas cláusulas, entre os que podemos destacar:

(a) tanto a CDB como o Comércio Justo têm como pré-requisito
a proteção do ambiente e o desenvolvimento sustentável, o que
quer dizer que se promove o respeito e preocupação pelo ambi-
ente e pelas pessoas, mas colocando as pessoas acima do lucro;
(b) O Comércio Justo tem entre seus princípios a promoção dos
direitos humanos, nomeadamente os das mulheres, crianças e
povos indígenas, enquanto que a CDB, no seu preâmbulo reco-
nhece o papel fundamental da mulher na conservação e utiliza-

10 Para mais informação acerca deste projeto consultar a página web do ISA www.socioambiental.org;
André Fernando Baniwa “A volta ao tempo: Projeto Arte Baniwa como Pratica local de comércio justo e
solidário”, dezembro 2003 disponível em www.facedobrasil.org.br; Ricardo Bresler e Fernanda Oliveira
“Projeto Arte baniwa – Comunidades Baniwas do Alto Içana Rio Negro” In: 20 Experiências de Gestão
Pública e Cidadania. Helio Batista Barboza e Peter Spink (orgs). Ed FGV – 2002.
11 Informações do Projeto Guaraná do CGTSM e dos Projetos de Crodamazon foram colhidas em trabalho
de campo.
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ção sustentável da biodiversidade afirmando a plena necessida-
de de sua plena participação em todos os níveis de formulação e
execução de políticas para sua conservação, bem como reconhe-
ce a estreita relação existente entre a biodiversidade e a diversi-
dade cultural, especialmente as dos povos indígenas e comuni-
dades locais, indicando aos Membros a obrigação moral da
promoção e proteção de seus direitos;
(c) Tanto o Comércio Justo como a CDB reconhecem o valor
intrínseco do Conhecimento Tradicional Associado aos produ-
tos da floresta, e ambos promovem um pagamento justo aos de-
tentores destes conhecimentos e/ou produtos. O CJ promove um
pagamento justo aos produtores, um preço que cubra os custos
de um rendimento digno, da proteção ambiental e da segurança
econômica, enquanto que a CDB promove uma repartição justa
e eqüitativa dos benefícios derivados pelo uso dos recursos gené-
ticos e/ou conhecimento tradicional associado.

Conclusões

Como assinalamos anteriormente no âmbito das negociações na CDB
observam-se duas tendências; por um lado, aquela baseada na propriedade pri-
vada e na globalização, com uma proposta de gerenciamento dos recursos ba-
seada nos recursos, e por outro, aquela que reconhece as diferenças entre os
países e as comunidades com relação às necessidades de desenvolvimento, de
conservação das culturas, e de distintos sistemas de propriedade, bem como as
diferentes formas de utilizar e valorizar os recursos.  Também apontamos para
as contradições internas da CDB, que, por um lado, coloca-se como objetivos
a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos genéticos e a
repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados de seu uso, mas pelo
outro, está permeada pela lógica da economia ambiental, cujo raciocínio teó-
rico tende a reduzir as múltiplas dimensões ambientais dos recursos naturais a
uma única dimensão, a do mercado.

Estas duas lógicas, contraditórias por si, dificultam ainda mais chegar-
mos a um acordo bem sucedido com relação a uma repartição justa e eqüitativa
dos benefícios derivados do uso dos recursos genéticos e conhecimentos tradi-
cionais associados, tanto no plano das negociações internacionais como nacio-
nais, bem como no plano de projetos em realidades concretas.
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A realidade nos mostra que os projetos de pesquisa e de bioprospecção
em torno à biodiversidade, majoritariamente envolvem comunidades tradicio-
nais e/ou povos indígenas, que necessariamente derivam no estabelecimento de
redes de atores com cosmologias totalmente contrárias muitas vezes. Para as
comunidades tradicionais e os povos indígenas, a lógica de que a biodiversidade
e os conhecimentos sejam alienáveis, não faz parte de sua identidade cultural.

Ainda com relação aos conhecimentos tradicionais associados, conceito
dado pela sociedade ocidental aos conhecimentos detidos pelos povos indígenas
e pelas comunidades tradicionais sobre o uso da biodiversidade, e que cabe res-
saltar que é totalmente alheio aos conceitos utilizados por eles, devemos superar
alguns impasses. Com freqüência, a sociedade ocidental trata o conhecimento
tradicional como um bem como de direito res nullius, pelo fato de ser tácito ou
não-codificável e o resultado de inovações incrementadas a partir da sua cons-
tante adequação às necessidades que o seu entorno impõe, e por ser ao mesmo
tempo, construído coletivamente e, portanto, indivisível.

Aqui partimos de um pressuposto errado, a literatura antropológica, bem
como relatos levantados com integrantes destes povos e comunidades, nos de-
monstram que embora os conhecimentos sejam compartilhados com os inte-
grantes de sua comunidade, não significa que eles não tenham sentido de
pertencimento sobre eles. Os conceitos de posse e de propriedade – ou equiva-
lentes – sobre os conhecimentos existem em grande parte das comunidades tra-
dicionais e povos indígenas, inclusive a maioria deles possue sistemas de “pro-
priedade intelectual”, regidos por leis costumeiras. Porém, estes direitos de
propriedade individual sobre o conhecimento, geralmente, são acompanhados
de obrigações e responsabilidades coletivas aos que estão ligados inextri-
cavelmente. O conhecimento tradicional se caracteriza por responder à cosmo-
visão de sua cultura, e, portanto, o sistema de conhecimentos tradicionais deti-
do por cada povo indígena ou comunidade tradicional, difere um do outro.

Para tornar ainda mais complexa esta situação, uma das necessidades
urgentes com que os países em desenvolvimento se defrontam é a necessidade de
envolver estas comunidades e povos em projetos de desenvolvimento sustentá-
vel, os quais além de respeitar a sustentabilidade econômica, ambiental e políti-
ca, devem sobretudo respeitar a sustentabilidade social e cultural destes povos,
onde os projetos de bioprospecção podem vir a ser uma alternativa viável. Po-
rém, estes devem ser pensados sobre outras bases, isto é, numa lógica de arranjos
contratuais que tenha como princípios filosóficos a proteção do meio ambiente
e os direitos dos indivíduos, bem como valorize os sistemas de conhecimentos
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tradicionais. Resulta disso pensarmos que uma possível saída possa ser começar-
mos a pensar um sistema de repartição justa e eqüitativa dos benefícios deriva-
dos do uso da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais a partir dos prin-
cípios filosóficos do comércio justo.
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Mesa 5

Perspectivas para a Nova Legislação Brasileira de ARB

Moderadora

Nurit Bensusan

Palestrantes

João Paulo Capobianco
Secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente (SBF-MMA)

Eduardo Vélez
Diretor do Departamento de Patrimônio Genético do Ministério

do Meio Ambiente (DPG-MMA) e secretário executivo do CGEN

Nurit Bensusan
Gostaria de compartilhar com vocês a dificuldade que tivemos para com-

por essa mesa. Originalmente chamamos o Ministério da Agricultura (Mapa) e
o MCT para justamente discutir as novas tendências no marco legal que vai
tratar de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais no país. Ambos os
ministérios se recusaram a participar, dizendo que não poderiam falar sobre esse
assunto. Infelizmente – pois eles têm tido uma participação significativa na ela-
boração desse novo marco legal – não poderemos contar com a presença deles.

Como todo mundo aqui sabe, hoje temos uma Medida Provisória que
regulamenta o acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais no país.
Essa Medida Provisória criou o CGEN que tem membros do governo federal. No
início desse governo, a ministra Marina Silva resolveu criar a oportunidade para
que membros da sociedade civil e de diversos setores interessados no assunto de
acesso a recursos genéticos pudessem também participar do Conselho. No en-
tanto, para isso teria que mudar a composição do Conselho, reeditar uma nova
Medida Provisória. Como se vislumbrava, naquele momento, a elaboração de
um novo marco legal, imaginou-se uma solução provisória. Criou-se a figura do
convidado oficial permanente. Convidou-se um número de instituições com di-
reito a voz, mas sem direito a voto. Essa era para ser uma solução provisória, pois
naquele mesmo momento a ministra deslanchara um processo, dentro do Con-
selho, já com a participação desses convidados permanentes, de elaboração de
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um novo projeto de lei que então esperávamos que viesse a se tornar rapidamen-
te o novo marco legal dessa questão no Brasil. O assunto se estendeu, inúmeras
reuniões foram realizadas no primeiro semestre de 2003 e acabamos não conse-
guindo ter um marco legal rapidamente. Depois de discussões infindáveis no
âmbito do CGEN, a proposta foi enviada para a Casa Civil, caiu em um limbo e,
mais, tivemos a desagradável surpresa de saber que alguns dos ministérios que
estavam sentados conosco, debatendo esse novo marco legal, correram por fora
e, esquecendo as discussões que ocorreram no CGEN,  propuseram novas coisas
diretamente junto à Casa Civil. Isso, além de deslegitimar todo um processo
democrático, deixou todo mundo frustradíssimo, pois depois de você participar
de umas 50 reuniões, saber que lhe deram um chapéu dessa maneira é frustrante.

Isso tudo para dizer que se criou então essa figura do convidado perma-
nente. Até aqui estávamos mais ou menos conformados, pois embora fosse uma
situação frágil, parecia mais ou menos estável. Qual é a nossa surpresa quando
ontem, um dos conselheiros do CGEN questionou a presença dos convidados
permanentes, sob o argumento de que sua participação não está prevista na MP
e, mais, porque constrangem os conselheiros. Então, novamente estamos em um
momento delicado, em um momento de retrocesso. Deixo minha pergunta: será
que realmente existe alguma coisa tão decisiva, tão interessante, tão fundamen-
tal no CGEN que a sociedade civil atrapalha e por isso não pode participar? A
sociedade civil constrange ou realmente os conselheiros do CGEN têm alguma
coisa para esconder? Por que esse tipo de atuação da sociedade civil gera um
constrangimento? Já me perguntava isso quando o conselho foi criado, partici-
pei um ano sem poder abrir a boca e agora volto a me perguntar por que tanta
resistência à participação da sociedade civil, será que eles têm algo a esconder?

Gostaria de lembrar que depois da fala do secretário Capobianco, a
Fernanda vai ler uma carta aprovada no caucus indígena na segunda feira e em
seguida vamos ler uma moção que preparamos contra essa atitude de desconvidar
os convidados permanentes do CGEN.

João Paulo Capobianco (SBF-MMA)
Tendências para a nova legislação de acesso, repartição de benefícios e

proteção de conhecimentos tradicionais no Brasil
Antes de entrar no assunto propriamente dito, gostaria de parabenizar a

todos pela realização desse seminário. É uma proposta inovadora e é importante
manter esse diálogo. Quando a ministra Marina Silva na última Conferência das
Partes, realizada na Malásia, ofereceu o Brasil para sediar a 8a Conferência das
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Partes, que vamos realizar em março em Curitiba, foi justamente na expectativa
de que ao realizar a Conferência no Brasil, produziríamos uma mobilização e
debates em torno destes temas para que pudéssemos, além de criar mais conhe-
cimentos e divulgar o debate em nível nacional, criar uma agenda mais forte em
relação à própria Conferência das Partes. O Brasil, embora participe efetivamen-
te, ainda tem uma participação aquém da sua relevância em termos de patrimônio
biológico e do patrimônio cultural a ele associado O Brasil tem um papel extre-
mamente relevante em relação à COP, assim como em relação à MOP – Reunião
das Partes do Protocolo de Cartagena, que trata da biossegurança relacionada
aos transgênicos. Este evento é fundamental para agregar nessa direção e por
isso queria parabenizar os organizadores.

O que se colocou aqui para mim foi a questão das tendências para a
nova legislação de acesso, repartição de benefícios e proteção de conhecimentos
tradicionais no Brasil. A Nurit na sua introdução aquecida, já explicou que a
primeira coisa que fizemos, logo no início do governo, foi realizar um debate com
algumas pessoas, várias que estão aqui inclusive, junto com a ministra, sobre
qual seria o melhor encaminhamento, do ponto de vista de estratégia política e
de conteúdo, para superar o problema da atual lei em vigor que regula o acesso e
repartição de benefícios no Brasil, que é a Medida Provisória em vigor. Todos nós
sabemos, reconhecemos que a MP não é boa, que ela tem vários problemas, um
deles é o CGEN somente com representação de governo, e ainda por cima restri-
ta ao governo federal.

Nessa discussão havia duas correntes: uma que defendia uma nova MP
que fosse rapidamente enviada ao Congresso e a outra que defendia um projeto
de lei que, quando aprovado, viesse a revogar a MP. Nas discussões que tivemos
decidimos pelo projeto de lei, que seria um processo mais aberto, envolveria
mais debates, e seria no ritmo mais adequado ao Congresso. Desde o fim do
governo anterior, com a mudança na lei que regula as medidas provisórias, toda
MP tem um prazo. Vencido esse prazo, se ela não for aprovada ela caduca. Dife-
rente dessa MP que temos em vigor – editada quando não havia prazo, era só
reeditar com uma mudança de uma vírgula. Com a nova regulamentação das
MPs, as antigas ganharam perenidade e as novas obrigatoriamente têm que ser
aprovadas pelo Congresso Nacional, sob o risco de serem revogadas. Portanto,
fazer uma nova MP, a gente achou que não era o caminho colocar esse tema em
debate em um ritmo sumário no Congresso, sem a participação da sociedade.

Por isso fizemos esse processo no CGEN que foi muito intenso, muito
participativo de fato. Chegou-se ao fim no CGEN com uma proposta de lei,
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onde se tinha 90% do texto consensuado e 10% onde não havia consenso. En-
tendemos que isso deveria ser resolvido pela ministra pois ela encaminharia a
proposta ao Planalto. Fizemos isso, mas surgiram problemas, inclusive com par-
tes que participaram do próprio processo no CGEN. Criou-se uma discussão,
alguns dizendo que a ministra tinha definido errado sobre alguns dos pontos sem
consenso. Até aí tudo bem, essa é uma questão que a gente resolve entre nós. O
fato é que quando a proposta chegou à Casa Civil, fomos surpreendidos por um
debate que queria discutir tudo desde o início, queria rever todo o projeto. Isso
criou um problema no âmbito da Casa Civil, gerando um impasse.

Para vocês terem idéia, nós começamos essa discussão sobre acesso em
abril de 2003 e a concluímos no mesmo ano. No fim do ano, assim que termina-
mos o processo no CGEN e ganhamos um pouco de fôlego, iniciamos um novo
debate complexo e polêmico da lei de Gestão de Florestas Públicas, sobre a qual
achávamos que teríamos que atravessar um deserto, uma guerra para conseguir-

mos chegar ao final. Agora vamos apro-
var a lei de Gestão de Florestas Públi-
cas, provavelmente essa semana ou
daqui a duas semanas, definitivamente
no Senado e a lei de acesso ainda não
foi para a Câmara dos Deputados. Por-
tanto, quando algum conselheiro ques-
tiona a presença dos convidados perma-
nentes dá para entender o seguinte: na

realidade existe de fato uma disputa de agenda dentro do governo que acho que
nenhum de nós imaginava quando iniciamos o debate. Isso porque a questão de
acesso aos recursos genéticos e repartição de benefícios envolve várias partes.
Parte envolve a pesquisa e a bioprospecção que o MCT entende como responsa-
bilidade dele; parte envolve recolhimento de recursos, definição de valores, pa-
gamentos, envolve economia e gestão do desenvolvimento e fundos de negóci-
os, que o MDIC considera agenda dele; parte envolve a questão da proteção da
sociobiodiversidade que é a agenda do MMA, envolve conhecimentos tradicio-
nais associados que até agora o Ministério da Justiça não reivindicou como agenda
dele, já que aceita que seja uma agenda que o MMA possa tocar. Então é um
assunto dividido e polêmico.

O que aconteceu então? Uma vez que não chegamos a um consenso no
âmbito do governo, surgiu um projeto de lei alternativo enviado por três minis-
térios, completamente diferente do que foi discutido no CGEN, com o qual não

Existe de fato uma disputa
de agenda dentro do
governo que acho que
nenhum de nós imaginava
quando iniciamos o debate
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concordamos. Fizemos um enorme trabalho tentando superar esses impasses,
propondo um projeto de lei alternativo que preservasse as questões fundamen-
tais elaboradas no CGEN, mas que contemplasse as preocupações fundamentais
dos demais ministérios. Foi uma ginástica, acho que a proposta que elaboramos
está boa, vamos encaminhar à Casa Civil e evidentemente esse processo vai ser
aberto ao debate. Ainda não sabemos qual será o encaminhamento que a Casa
Civil vai dar para isso – se ela vai abrir para o debate antes de encaminhar para
o Congresso ou se vai considerar que o debate vai estar no Congresso.

Como antecedentes devemos considerar que temos recursos genéticos e
também conhecimentos tradicionais associados. Isso foi apropriado ao longo da
história na geração de produtos comerciais, grande parte deles ligados a patentes
que geram benefícios que se concretizaram na geração de riquezas e grandes
negócios. Nunca se garantiu a repartição desse benefício em relação aos países
detentores desses recursos genéticos, nem às comunidades detentoras de conhe-
cimentos tradicionais associados.

A Convenção sobre Diversidade Biológica aprovada na Rio-92, ratificada
pelo Brasil em 1994, muda esse paradigma determinando três artigos no que diz
respeito aos nossos interesses. O artigo 3º define a soberania nacional, estabele-
cendo pela primeira vez que os países detentores da biodiversidade têm sobera-
nia sobre seu uso e acesso; o artigo 15 define a questão do acesso aos recursos
genéticos e estabelece que esse acesso deve ser regulado; e o artigo 8j define que
os conhecimentos tradicionais associados devem ser reconhecidos e remunera-
dos pelos seus usuários. A Convenção também determina que os países elabo-
rem legislações nacionais para implementá-la em todos os aspectos incluindo
esses três pontos.

A proposta de nova legislação pretende criar um círculo virtuoso em que
você tem, de um lado, pesquisa, conservação e uso sustentável da biodiversidade
associado à sustentabilidade de populações tradicionais que são associadas a essa
biodiversidade. Por outro lado, que essa pesquisa gere o uso dos recursos envolven-
do os conhecimentos tradicionais associados, gerando produtos comerciais que
beneficiam a sociedade, e que esses produtos comerciais gerem benefícios concre-
tos que voltem para o sistema estimulando mais pesquisa, mais conservação, mais
uso sustentável, e mais sustentabilidade das populações tradicionais.

Quais são os objetivos da lei? Garantir a soberania nacional sobre a bio-
diversidade; definir regras claras que garantam a repartição de benefícios, e ga-
rantir os direitos dos povos indígenas e comunidades locais sobre seus conheci-
mentos tradicionais associados à biodiversidade.
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Quais são os grandes desafios fundamentais a serem enfrentados? São
vários, mas acreditamos que existem quatro desafios que são fundamentais e
são os que apareceram sempre nas discussões no CGEN e na Casa Civil. Pri-
meiro, assegurar de modo pleno os direitos dos povos indígenas e das comuni-
dades locais no que diz respeito ao acesso à biodiversidade e recursos genéticos
nas áreas que ocupam e ao conhecimento tradicional associado a esses recur-
sos quando acessados por um interessado. Essa é uma questão que o CGEN
procurou resolver e consideramos que está quase resolvida com alguns apri-
moramentos. Segundo, definir quem tem direito à repartição de benefícios.
Ou seja, a biodiversidade é um bem da União, um bem do povo ou um bem
privado? Dependendo da definição se define quem tem direito à repartição de
benefícios. Terceiro, definir um mecanismo eficiente de repartição de benefíci-
os que gere recursos para a conservação e o desenvolvimento sustentável. Uma
vez que você identifica quem tem direito de receber, você define o quanto eles
têm para receber e como eles vão receber. O modelo que será adotado tem que
ser eficiente e adequado, não deve ser burocrático a ponto que no fim das
contas a taxa definida nunca chegue ao destinatário. O quarto desafio é
desonerar a pesquisa e a bioprospecção.

Se formos competentes para resolver esses quatro pontos teremos uma
lei radicalmente diferente da atual MP. Em minha opinião, a MP não assegura os
direitos, ela não define com precisão quem tem que receber benefícios, ela não
tem um mecanismo adequado e onera a pesquisa e a bioprospecção.

A matéria com que trabalhamos é bastante complexa. A biodiversidade
tem que ser entendida como todo material genético que implica desde espécies
nativas, in situ ou ex situ, dentro ou fora da natureza, até as espécies domestica-
das que não são nativas, mas que, ao serem introduzidas no país e pelo relacio-
namento com a própria biodiversidade e a ação das comunidades locais, adqui-
riram propriedades características. Ela pode estar em uma situação in situ ou ex

situ. A situação in situ ocorre nas unidades de conservação, terras indígenas, de
comunidades locais e em outras áreas públicas e privadas. A situação ex situ

equivale às coleções, ao comércio, aos cultivos e criadouros.
Quando em condições in situ ela pode ser coletada como matéria-prima

ou como coleta científica. A coleta científica pode ter três objetivos. Primeiro a
constituição de coleções científicas, onde não se vai fazer nada além de conservá-
la e estudá-la, e corresponde aos herbários, arboretos, coleções zoológicas,
extratotecas, bancos de DNA, bancos de sangue, bancos de germoplasma etc.
Segundo, pesquisas científicas como evolução, taxonomia, fisiologia, bioquími-
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ca, genômica e genética. Terceiro, para a bioprospecção. Quando se coleta para
a bioprospeção existem duas alternativas como resultado: pode não dar em nada
ou se identificar um componente funcional, um princípio ativo que possa ter
utilidade em uma atividade qualquer como farmacologia, ação de extratos sobre
alvos biológicos ou toxicologia, por exemplo. Essa identificação pode levar ao
desenvolvimento tecnológico quando você vai produzir um produto a partir da-
quele gene funcional, através de um processo tecnológico. Isso pode ser um pro-
tótipo de produto ou um produto. Esse produto pode ser sem patente ou com
patente ou proteção de cultivar.

No nosso ponto de vista, o que interessa para o poder público e para a
sociedade é que haja garantia de que no momento em que esse produto comerci-
al chegue ao mercado, o benefício vai ser repartido. Isso porque o fato gerador de
uma repartição de benefícios é o fato de que um gene ou uma molécula tenha
sido utilizado gerando um produto que ao chegar ao mercado vai gerar uma
economia, uma arrecadação, e isso deve gerar um benefício financeiro para a
comunidade ou em apoio a atividades de conservação.

Hoje a situação é kafkiana. A MP atual considera que qualquer ativida-
de nesse processo – coleção científica, pesquisa científica ou bioprospecção – já
tem que ter autorização prévia. Todo pesquisador diz que a MP o transformou
em biopirata em potencial. Todo mundo tem que provar que não é biopirata
para fazer pesquisa. Isso é um equívoco. O nosso entendimento é que o processo
de bioprospecção poderá gerar um momento em que terá que haver repartição
de benefício, e nesse momento haverá que ter todo um trabalho de operação de
governo e sociedade para garantir essa repartição de benefício, quando gerar um
produto comercial.

Vamos olhar para o primeiro desafio: assegurar de modo pleno os direi-
tos dos povos indígenas e das comunidades locais. A questão colocada é: como
controlar o acesso para pesquisa e a bioprospecção que utilizam os conhecimen-
tos tradicionais associados? Se o conhecimento tradicional associado vai fazer
parte de um acesso de uma pesquisa e desenvolvimento, como operar?

A proposta é basicamente o que o CGEN aprovou: temos um projeto
feito por uma empresa ou laboratório interessado que procura a comunidade
para fazer esse acesso. Para obter a autorização do CGEN o interessado tem que
se cadastrar no CNGEN – no Cadastro Nacional de Acesso – tanto sua institui-
ção como o projeto detalhado. Ele vai ter que ter, conforme o CGEN já definiu,
o consentimento prévio da comunidade com todas aquelas condições – a comu-
nidade precisar estar informada, ciente exatamente do que é a proposta e o que
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vai ser feito. Para ser aprovado o projeto, o interessado tem que comprovar o
consentimento prévio e informado da comunidade e tem que apresentar o con-
trato de acesso e repartição de benefícios assinado. Tendo a autorização o inte-
ressado pode realizar a pesquisa, mas precisa informar periodicamente o CGEN,
via cadastro, sobre os resultados alcançados, se chegou a algum dado, se apre-
sentou pedido de patente ou chegou a um protótipo de produto etc. O momento
seguinte é fundamental porque é quando ele vai fazer o negócio, onde se gera
recursos. Nesse momento, ele tem que notificar quando houver licenciamento
de patente ou produto no mercado. Quando isso ocorre, ele tem que obrigatori-
amente, ao fim de cada ano, declarar a repartição de benefícios realizada nos
termos do contrato e com o fundo.

Ele tem que repartir o benefício pelo uso do componente do patrimônio
genético. Ele vai ter que pagar para a comunidade que lhe forneceu o conheci-
mento tradicional, conforme o contrato. Além disso, ele vai ter que coletar um
valor para um fundo de co-detentores. Isso porque o conhecimento tradicional
nem sempre é exclusivo de uma comunidade, muitos são compartilhados por um
grupo ou por uma região étnica. Portanto, tem-se um contrato com uma comu-
nidade que recebe seu valor conforme combinado, mas um valor adicional é
aplicado em um fundo de co-detentores de conhecimento tradicional.

O que essa proposta traz de novidade em relação a este tópico? Tratar
dos acessos feitos em fontes secundárias – livros, base de dados, feiras etc. Isso
não está previsto na proposta do CGEN, portanto estamos propondo o seguin-
te para duas diferentes situações: se a publicação, banco de dados permitir a
identificação do conhecimento, o interessado é obrigado a passar pelo mesmo
processo identificado acima – ter o consentimento prévio da comunidade e o
contrato de acesso e repartição de benefício. Se for impossível identificar o
conhecimento ou se esse conhecimento for tão amplamente disseminado, o
interessado vai ter que repartir benefícios também, sendo que nesse caso o
CGEN é que vai estabelecer, caso a caso, as condições justas de repartição.
Dessa forma, aquela comunidade que há anos teve seu conhecimento utiliza-
do, já publicado, não perde seu direito como detentora de conhecimento; ela
tem seu direito assegurado.

No caso de pesquisa científica, registros, cadastros etc. que acessem co-
nhecimentos tradicionais associados, mas que não tem como objetivo o desenvol-
vimento de algum produto comercial, o projeto tem que ser registrado normal-
mente, tem que ter o consentimento prévio e informado da comunidade e tem que
informar, via cadastro, os resultados alcançados. Não haverá contrato de reparti-
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ção de benefícios por não haver previsão de geração de negócios. Quando o acesso
for a fonte secundária, o consentimento é substituído por uma notificação ao CGEN.

Por que isso resolve o problema? Primeiro porque estabelece a abrangência
das comunidades que devem dar o consentimento prévio, define claramente quem
deve dar o consentimento. Segundo porque estabelece um mecanismo para o
acesso em fontes secundárias, que tem sido usado para supressão dos direitos e
para o uso de conhecimentos amplamente disseminados. O contrato de acesso e
repartição de benefícios vai garantir para a comunidade indígena ou local, quan-
do essa assina o contrato no início para dar autorização, que vai haver a reparti-
ção e de quanto e quando repartir. O quando repartir e o valor são negociados e
definidos pela comunidade. Além disso, o usuário terá que destinar um percentual
do negócio para o fundo de co-detentores.

O Fundo de Valorização e Proteção dos Conhecimentos Tradicionais
Associados seria um fundo geral, com câmaras específicas, no sentido de você
trazer representantes de diferentes grupos interessados ou envolvidos em regiões
eco-culturais. A idéia é que o fundo tenha uma gestão autônoma de organiza-
ções representativas de povos indígenas e comunidades locais. Não seria um
fundo público, seria um fundo gerido diretamente por comunidades tradicionais
e povos indígenas. Esses recursos serão utilizados a critério dessas organizações
para beneficiar as comunidades na mesma região, não integrantes do contrato.
O objetivo disso é que quando você faz um contrato com uma comunidade espe-
cífica, você não vai privar as outras comunidades que compartilham o conheci-
mento a também ter benefícios.

Por que isso resolve o problema? O mecanismo resolve a incerteza gera-
da pela co-titularidade dos conhecimentos tradicionais associados e dá um pa-
pel protagonista para as comunidades ao prever a gestão autônoma do fundo.

O segundo desafio é definir quem tem direito à repartição de benefícios
referente ao material genético. Entendemos que a biodiversidade, em especial os
recursos genéticos, não é nem bem da União, nem bem privado. Trata-se de bem
de interesse público, de uso comum do povo brasileiro. Assim temos dois grupos de
beneficiados: a sociedade brasileira e os povos indígenas e comunidades locais.
São dois grupos porque na realidade, os povos indígenas e comunidades locais têm
por opção, por história, por realidade, uma relação direta com os componentes do
patrimônio genético e os componentes da biodiversidade e possuem conhecimen-
tos tradicionais associados a isso. Essa relação direta justifica que elas devam ser
beneficiadas. Já a sociedade será beneficiada por meio da aplicação de benefícios
em unidades de conservação e em projetos de conservação e uso sustentável.
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Por que isso resolve o problema? Hoje o contrato de acesso e repartição
de benefícios é feito com o titular de uma área e o benefício volta para o titular
da área. Mas titular do quê? O recurso genético não está na propriedade do João
ou da Maria, este é um fato que não depende do João ou da Maria. O recurso
genético está em todo lugar e um titular específico tem um componente na sua
propriedade por acaso. Se o pesquisador fez uma pesquisa na minha propriedade
e não na propriedade de outro, é uma questão de conveniência, de oportunida-
de. O fato dele ter feito a pesquisa na minha propriedade não quer dizer que a
sociedade como um todo não tem o direito à  repartição dos benefícios do recur-
sos genéticos que estão ali, por acaso. A questão fundamental é que, se a biodi-
versidade é um bem de uso comum do povo, não é privado, os benefícios não
devem ser canalizados para o proprietário da área. Portanto, a instituição usuária
de um componente do patrimônio genético, obtida a autorização nos termos
colocados anteriormente, e sob a qual seja gerado um produto ou benefício, vai
ter que repartir o benefício desta outra forma.

Aí entra o terceiro desafio: definir um mecanismo eficiente para acesso e
repartição de benefícios, que gere recursos diretos para a conservação e o desenvolvi-
mento sustentável. A proposta do CGEN previa um fundo público que iria depois
aprovar projetos, exceto nos casos de terras indígenas e comunidades locais. Como
funciona nossa proposta? Os interessados cadastram o projeto, incluindo informa-
ções exigidas conforme a regulamentação para obter uma autorização simplificada,
não havendo contrato. Se for gerado um produto comercial, ele vai ter que repartir
benefícios. Se não há conhecimento tradicional envolvido, a aplicação dos bene-
fícios pode ser feita de duas maneiras. Se a coleta ocorreu em unidade de conserva-
ção, será direto na unidade e nos casos em que não for feita nem em unidade de
conservação, nem em terra indígena ou de comunidades tradicionais, vai direto
para a conservação e uso sustentável em projetos e atividades cadastrados no Ca-
dastro Nacional de Beneficiários. Não haverá recursos públicos. Isso é fundamen-
tal porque os fundos têm resultado em diversos problemas. Criar um fundo hoje é
quase impossível, além disso os recursos são muitas vezes contingenciados e o
acesso é sempre conflituoso. Já nos casos em que houver envolvimento de institui-
ção estrangeira tem que ser feito contrato com o governo federal.

Resumindo: se o material genético for de povos indígenas ou comunida-
des locais, esses são os beneficiados através de um contrato negociado com a
comunidade. Se for em unidade de conservação de domínio público, você tem
aplicação direta na área. Se for em outras localidades fora essas duas, a aplicação
direta será feita no Cadastro Nacional de Beneficiários.
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O que é o Cadastro Nacional de Beneficiários? É um cadastro construído
pelo governo federal, gerido e monitorado pelo CGEN, que reúne e cadastra
instituições com projetos de conservação e uso sustentável da biodiversidade e
proteção de conhecimentos tradicionais associados. Para poder se cadastrar e ser
elegível tem que ser uma instituição pública ou de interesse público, ter no míni-
mo dois anos de existência e ter comprovação de atuação direta em biodiversi-
dade e sociodiversidade. Ao se cadastrar você oferece sua instituição e projeto
ao sistema. O CGEN estabelece critérios para reduzir o grau de escolha em har-
monia com as políticas públicas. Ou seja, por exemplo, se aquele recurso genéti-
co foi coletado e acessado no bioma caatinga, terá que apoiar um projeto de uma
instituição trabalhando no bioma caatinga. Isso é importante para garantir a
abrangência, distribuindo os recursos de forma adequada, e de forma a evitar
monopólio de uma instituição credenciada em receber todos os recursos da re-
partição de benefícios. A instituição usuária, aquela que usou o patrimônio ge-
nético e gerou um produto, vai ter que repartir direto. Vai ao cadastro e identifi-
ca para qual instituição vai transferir os recursos, nas condições acertadas com a
instituição, mas no valor definido pela legislação. Ao final de cada ano reparte
os benefícios obtidos.

Como controlar a aplicação direta do Cadastro? Ao fim de cada ano, a
instituição usuária vai ser obrigada a fazer uma declaração de repartição de be-
nefícios. Neste momento ela declara que repartiu o benefício com tal instituição
e com tal montante, de acordo com a lei. A instituição beneficiária que é parte
do cadastro vai ser obrigada a fazer uma declaração anual de recebimento de
benefícios. Se a declaração da beneficiária e da usuária estiverem corretas se
fecha o processo.

Por que isso vai resolver o problema? Primeiro, porque desvincula a re-
partição de benefícios da coleta in situ. Não interessa se o sujeito foi em uma
propriedade, em uma área específica e coletou na natureza. Onde ele coletou
não interessa, pois não tem relação com o proprietário da área, boa parte dos
casos independe de coleta para o acesso. Segundo, porque diminui o custo de
transação de um Fundo Público e evita o contingenciamento de recursos. Isso
evita que a sociedade arrecade recursos para fomentar um sistema e aí o ministro
da Fazenda usa o recurso para atingir o superávit primário, para pagar a dívida
externa. Neste caso não há essa possibilidade, a proposta permite que os recur-
sos gerem benefícios direto na ponta. Terceiro, porque garante que os benefícios
sejam direcionados para a conservação e o uso sustentável. Evita fraudes, com-
pra da terra para uso próprio e financia diretamente projetos de conservação e
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uso sustentável. Cria uma relação direta e positiva com quem pesquisa, quem
conserva, quem contribui para os recursos genéticos e gera novas oportunidades
seja para conservação, conhecimento ou pesquisa cientifica.

Eduardo Vélez (DPG-MMA)
O MMA está concluindo o texto da proposta que incorpora estes novos

elementos para apresentar na retomada das negociações no âmbito da Casa Civil.
Há uma determinação de que em pouco tempo esse processo seja concluído. Não
temos informações adicionais sobre a eventual consulta a outros atores da sociedade
civil na análise da proposta final antes de ser enviada para o Congresso; não temos
como estabelecer aqui um compromisso nesse sentido. Quando o texto da proposta
estiver concluído e for apresentada formalmente pelo Ministério a tornaremos dis-
ponível para que possa, inclusive, ser aperfeiçoada ao longo deste processo.

Outro aspecto importante da proposta é a relação entre acesso e direi-
tos de propriedade intelectual. Este foi um dos pontos que modificamos na

versão que saiu do CGEN, propondo
a vinculação da concessão de direitos
de propriedade intelectual às autori-
zações de acesso. No CGEN esta pro-
posta não foi consenso e teve menor
número de votos favoráveis. Como a
ministra dirimiu optando pela vincu-
lação, este foi um dos pontos que ge-
rou maiores resistências nas discussões
com outros ministérios no âmbito da
Casa Civil. Estamos repondo isso no
texto e aperfeiçoando a redação para
que isso fique extremamente claro.
Esse é um ponto que não poderia dei-
xar de acrescentar por ser fundamen-
tal na discussão sobre como estabele-
cer controles ao longo do processo de
uso dos recursos genéticos, a fim de
garantir a efetividade da repartição de
benefícios. Nas discussões nacionais
e internacionais têm se verificado que
um dos controles essenciais é no mo-

Nas discussões nacionais e
internacionais têm se
verificado que um dos
controles essenciais é no
momento da concessão de
direitos de propriedade
intelectual. Uma legislação
de acesso necessariamente
precisa fazer essa
vinculação sob pena de
termos que conviver com o
direito de monopólio
concedido, sem o devido
respeito à legislação de
acesso correspondente
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mento da concessão de direitos de propriedade intelectual. Uma legislação de
acesso necessariamente precisa fazer essa vinculação sob pena de termos que
conviver com o direito de monopólio concedido, sem o devido respeito à legis-
lação de acesso correspondente o que pode gerar situações mais desagradáveis
e injustas.  Basicamente isso conclui a apresentação dos elementos essenciais
que estão sendo propostos pelo MMA. Tratamos de buscar ao máximo o apro-
veitamento da proposta do CGEN, procurando incorporar as questões que têm
sido levantadas pelos diversos setores com os quais conversamos, seja com as
organizações representativas das comunidades locais e povos indígenas, seja
com as ONGs, seja com o setor empresarial, seja com o setor acadêmico, no
sentido de que possamos compreender perfeitamente quais são as reivindi-
cações colocadas por cada setor e procurar o ponto de equilíbrio entre todas
essas demandas capaz de produzir uma proposta de legislação mais aperfei-
çoada. Nós mesmos entendemos que a proposta do CGEN como saiu, se ado-
tada na íntegra, teria algumas limitações que precisariam ser aperfeiçoadas.
Nosso objetivo não é desconstituir aquele processo, mas sim agregar ques-
tões que possam aperfeiçoar aquela proposta a partir do acúmulo que tive-
mos ao longo deste período e que de fato ainda precisam ser melhor discuti-
das por todos os setores.

Por fim cabe mencionar que complementamos na proposta a questão do
acesso aos conhecimentos tradicionais a partir de fontes secundárias que não
constava de forma completa na proposta do CGEN. Uma das principais mudan-
ças que fizemos na proposta do CGEN foi na relação entre titularidade do pro-
prietário da área e o direito de repartição de benefícios. Entendemos que preci-
sava ser retirada porque isso era uma das grandes causas do custo de transação
para fazer bioprospecção. Retiramos isso e procuramos um sistema que desse ao
patrimônio genético o caráter de bem de uso comum do povo, atendendo o inte-
resse coletivo da sociedade brasileira, e não um interesse privado particular. O
outro elemento modificado substancialmente foi a definição de um sistema ino-
vador para a repartição de benefícios, alterando a lógica da repartição de benefí-
cios com base em um processo de negociação caso a caso. Em algumas situações
isso é fundamental e foi preservado, mas em outras situações entendemos que
isso envolve um alto custo de transação para o aproveitamento da biodiversida-
de brasileira e o uso sustentável da biodiversidade. Portanto, podemos ter um
mecanismo simplificado que garanta que ocorra de fato uma repartição de bene-
fícios da forma mais coletivizante possível, atendendo aos princípios da Con-
venção de que a repartição de benefícios, senão no seu conjunto, em boa medida
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seja canalizada para conservar e usar a biodiversidade. Isso foi um dos funda-
mentos da idéia generosa de repartição de benefícios que foi acolhida pela CDB.

Com isso encerro a apresentação sobre as tendências que o MMA pre-
tende incorporar na proposta que saiu do CGEN e nesta retomada de discussão
do anteprojeto de lei na Casa Civil e no Congresso Nacional, que esperamos que
seja o mais breve possível.

João Paulo Capobianco (SBF-MMA)
Nesse projeto de lei apresentado, não estamos dizendo que o conhecimen-

to tradicional possa ser patenteado. Vou explicar melhor: a comunidade agrega
uma informação de um valor extremamente importante, tanto do ponto de vista
do conhecimento tradicional associado, quanto do ponto de vista do próprio valor
agregado obtido, que permite que as empresas lucrem com um produto gerado a
partir do conhecimento de uma população A, B ou C em uma condição X. Então
você compensaria esse custo adicional de transação com resultados concretos que
isso gera. Aí as pessoas ficaram na dúvida, mas também acharam que era um argu-
mento. Agora, se além disso, nós vamos dizer que não serão passíveis de patente
produtos ou resultados de desenvolvimento tecnológico que tenham se beneficia-
do de conhecimentos tradicionais associados, eu acho que a briga é maior. Eu topo
propor isso e encarar essa briga, seria extremamente possível, mas reversamente
qual o resultado concreto para as comunidades? Acho que isso pode excluir de
fato, diminuir muito o interesse. Na lei apresentada, no caso onde há patente, o
valor da repartição é maior. Quando o sujeito chega com um resultado, se ele
patenteia ou exige segredo industrial ele recolhe um X% de seu faturamento, mas
se ele não patenteia, nem exige segredo industrial o valor da sua repartição é me-
nor. O objetivo disso é estimular o não patenteamento, mas, evidentemente, o
valor não vai ser tão absurdamente diferente que levaria economicamente todo
mundo a deixar de patentear, mas acho que essa argumentação é válida.

Eduardo Vélez (DPG-MMA)
Gostaria de complementar, porque essa é uma discussão muito importante

e interessante. O projeto não está dizendo que os conhecimentos tradicionais po-
dem ser patenteados. O que ele admite sim é que se uma empresa usa um conheci-
mento tradicional, do tipo “o jaborandi tem um efeito anestésico” e a partir dessa
informação ela resolve fazer um processo de elaboração de um anestésico para uso
em cirurgias específicas, ela pode patentear o produto final específico. Isso não
significa que o conhecimento de que o anestésico foi feito a partir do jaborandi
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está patenteado para toda e qualquer aplicação; é um contexto circunscrito para
aquele produto anestésico elaborado. Esse exemplo é só para esclarecer que o pro-
jeto não está propondo que o conhecimento tradicional possa ser patenteado tal e
qual, até porque ele não poderia na sua forma original porque não atenderia ao
princípio da novidade. O sistema atual de propriedade intelectual não permitiria,
por fazer parte do estado da técnica. Então na verdade, há um diálogo entre os
direitos em relação aos conhecimentos tradicionais e os direitos de propriedade
intelectual dentro de um espectro que se entende como razoável.

Aliás cabe citar o caso de um laboratório que desenvolveu um fitoterápico
no Brasil, que é interessante compartilhar. O laboratório desenvolveu um
fitoterápico com base em uma erva da Mata Atlântica, e alega que o conheci-
mento tradicional que obteve foi de forma difusa; foi um caseiro que forneceu
uma infusão de ervas a uma pessoa que se machucou e que a colocou sobre o
local afetado tendo funcionado como anti-inflamatório. O fato é que a partir
desse uso popular identificado, o laboratório implementou um processo de de-
senvolvimento de fitoterápico, inclusive com a descoberta do princípio ativo
responsável por aquele efeito, e pediu uma patente sobre o processo de obtenção
daquele princípio ativo. Por sinal, a empresa entrou com um mandado de segu-
rança contra a minha pessoa porque eu tinha enviado um ofício dizendo que
eles tinham que repartir benefícios e se regularizar perante a atual legislação de
acesso. A liminar foi cassada e vamos acionar novamente a empresa para que se
regularize, sob pena de sanção.

Esse é um caso típico de uso de um conhecimento tradicional que resul-
tou em uma patente. Mas não quero fazer uma defesa da proposta exatamente
como está colocada, acho que o debate tem que ser aprofundado.

Juliano (Associação de Estudantes
da Engenharia Florestal do Brasil)
Infelizmente gostaria de deixar minha indignação ao senhor secretário

porque quase chorei com seu discurso afirmando que o MMA vai aprovar a Lei
de Concessão de Florestas Públicas. Diante disso fico muito triste porque tudo
que estamos discutindo aqui – patentes, conhecimentos tradicionais – vai ser
perdido. Como é que um empresa transnacional vai se tornar dona de uma área
nacional do nosso país? Como que a nossa legislação vai deixar uma empresa
transnacional ter poder, financiada pelo Banco Mundial, pelo FMI que fazem
diversas pressões sobre o MMA, sobre o Ibama, vai proteger o patrimônio dos
índios? Fico muito triste pois não foi dada voz aos índios que fizeram diversas
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perguntas mas que não foram respondidas. Até quando as instituições do gover-
no, encarregadas constitucionalmente de zelar pelo patrimônio ambiental e cul-
tural praticarão o discurso de que se a gente não pode cuidar, vamos vender?
Dentro dessa concepção fiquei triste porque na minha opinião – e da Associa-
ção de Estudantes da Engenharia Florestal do Brasil – esse projeto de lei de con-
cessão de florestas vai deixar que o governo brasileiro doe as nossas florestas. O
MMA fala que houve um amplo diálogo com a sociedade civil, mas chega na
UnB ou outras instituições e pergunta quantos professores sabem da lei que foi
aprovada às 23:59 da noite doando nossa terras? Como que podemos aprovar
um projeto que vai contra a gente?

Acredito que a COP8 é mais um cenário para nós, sociedade civil, nos
unirmos aos índios para combater esse projeto. Diante de tudo que foi proposto,
devemos nos organizar para lutar pelo que é nosso na COP8, e não aceitarmos as
regras impostas pelo Banco Mundial e FMI. Acredito que existem entidades in-
teressadas no meio ambiente que estão fazendo críticas a esse projeto e vocês do
MMA e Ibama não levaram em conta. Devemos lutar pela não regulamentação
desse projeto.

O sr. secretário acha que essa lei de proteção à propriedade intelectual
vai se aplicar na propriedade de uma multinacional que, através da lei de con-
cessão de terras, vai ganhar terra do Brasil?

João Paulo Capobianco (SBF-MMA)
Primeiramente, não se trata de uma lei de proteção à propriedade intelectu-

al, e sim de acesso a recursos genéticos. Com relação ao projeto de lei de Gestão de
Florestas Públicas em primeiro lugar cabe esclarecer que todos os territórios indíge-
nas, comunidades quilombolas e tradicionais estão totalmente fora do projeto; você
não pode fazer nenhum tipo de atividade de gestão de floresta nessas áreas. Ao con-
trário, o projeto obriga o poder público, não só federal como estadual também, antes
de analisar a possibilidade de fazer uma concessão, a reconhecer e titular todas as
comunidades. Além disso, não pode haver nenhum tipo de relação com essas áreas,
elas não estão disponíveis para esse tipo de ação pois seria inconstitucional inclusi-
ve. Segundo, o projeto também veta e proíbe o acesso ao patrimônio genético, à
água, ao subsolo, a qualquer atividade nessas áreas ao detentor eventual da conces-
são. Terceiro, não é concessão de terras, ao contrário. Posso te falar, embora esteja
aqui na posição de secretário agora, de vidraça, que já joguei muita pedra, a minha
origem, minha história está ligada à Mata Atlântica. Não sei de onde você é, então
não sei se você conhece a história da Mata Atlântica.

289-372.pmd 17/2/2006, 12:23324



325

Capítulo III – Mesa V

A Mata Atlântica sofreu as conseqüências de uma política e de uma legis-
lação irresponsável que proibia, e proíbe até hoje, que o poder público possa fazer
a gestão de suas florestas. Na verdade, a nossa legislação nunca reconheceu que o
Brasil tinha florestas, a nossa legislação reconhece as terras. As florestas sempre
foram um acessório  nunca tratado pela legislação brasileira, a não ser na forma de
proteção pelo código florestal. A Mata Atlântica sofreu com o processo de
privatização das terras públicas, todo o território praticamente, com exceção das
unidades de conservação que sobraram e que são poucas, foi privatizado. A flores-
ta, que estava sobre essas terras, foi dada de presente em nome da sociedade brasi-
leira pelos governos no início dos anos 70. Isso fez com que a Mata Atlântica hoje
fosse reduzida a 7% da sua cobertura original. Isso também fez com que os povos
indígenas da Mata Atlântica fossem alijados dos seus territórios e fez com que os
povos indígenas e quilombolas da Mata Atlântica tenham hoje dramáticos proble-
mas de sobrevivência e de manutenção das suas condições de vida. Na Amazônia
temos uma chance de reverter isso porque pela primeira vez na história existe uma
ministra que teve a coragem de propor algo diferente.

O seu discurso é o mesmo discurso dos grileiros. Por quê? Porque a Ama-
zônia está sendo entregue. Os governos anteriores já entregaram 25% da Ama-
zônia para os proprietários privados e sabe quem são eles? Volkswagen, Maggi, e
outros e outros que destruíram a floresta para implementar seus projetos de soja,
pecuária, plantas exóticas. O que a ministra fez contou com um apoio enorme,
não de todos, você tem razão, mas de uma expressiva maioria. O projeto foi
aprovado por unanimidade na Câmara e a aprovação foi nas quatros comissões
conjuntas, não foi na calada da noite, foi aprovada às 19:00 no plenário. Ela
teve a coragem de apresentar um projeto que acaba com a privatização das terras
públicas. Você está entendendo a diferença? Esse projeto permite, ao invés de
entregar terras públicas para o privado e depois, com recursos da sociedade, fis-
calizar esse privado para saber se ele está fazendo bom uso da floresta, que essa
floresta permaneça pública e permaneça floresta. E permite que, sob condições
extremamente rígidas com acompanhamento, audiência pública e com transpa-
rência, que determinados produtos da floresta possam ser acessados, sendo pago
por isso ao poder público, sendo recolhidos impostos, sendo criada uma ação de
economia sustentável na área.

Queria dizer que todas suas posições, convicções, já formadas sobre esse
assunto, são diametralmente opostas às posições da ministra Marina Silva, nesse
caso especificamente. Agora, sobre sua pergunta, qualquer eventual detentor de
uma concessão terá que ser ou uma comunidade local, ou uma cooperativa ou

289-372.pmd 17/2/2006, 12:23325



326

documentos  ISA 9

uma empresa brasileira. Então, você tem o eventual uso de um determinado
produto sobre condições socioambientais definidas no projeto, sem nenhuma
possibilidade disso ocorrer em terras indígenas, unidades de conservação ou ter-
ras de comunidades tradicionais. A lei veda. Naquela área, o eventual detentor
de um contrato de concessão não é dono da terra, ele não exerce o controle
sobre a terra e atua sob regras rígidas. É vedado a ele utilizar o patrimônio gené-
tico, recursos da biodiversidade, ou qualquer outro produto ou insumo não pre-
visto no contrato. A lei é clara. Vamos ter que fiscalizar para que isso ocorra de
forma adequada, mas dando a chance inclusive, para que isso seja testado, che-
cado e verificado. Todos esses contratos que eventualmente poderão ser feitos
são obrigados a sofrer uma auditoria independente periódica.

Além disso, o projeto prevê que nos primeiros dez anos, só se pode fazer
esse tipo de atividade em no máximo 20% da área passível. A estimativa é que
você possa ter algo em torno de 13 milhões de hectares em um fluxo de 10 anos.
Sabe o que significa isso? Sabe quanto Cecílio Rego Almeida grilou na Terra do
Meio? Sete milhões de hectares! E nessa área em que ele grilou 7 milhões de
hectares, a ministra Marina Silva criou a Estação Ecológica da Terra do Meio – a
maior estação ecológica do mundo em florestas tropicais. Então eu respeito a
sua convicção, acredito que existem pessoas como você, às quais eu tenho res-
peito, só que temos diferenças de opiniões e essas diferenças temos que tratar
objetivamente, com argumentos; no limite, vamos chegar a uma diferença de
visão. Nós acreditamos, e a ministra acredita que, para além das terras indíge-
nas, das unidades de conservação, das áreas de comunidades tradicionais que
representam 30% da Amazônia, nos 43% que sobram da Amazônia que são ter-
ras públicas e que ainda não foram tituladas, não podemos prosseguir no proces-
so de titulação, temos que estancar na história do Brasil a transferência de flo-
resta pública para o privado. Nós não podemos ignorar que na Amazônia vivem
20 milhões de pessoas, não podemos ignorar que a atividade madeireira significa
20% do PIB do Estado do Pará.

Temos duas possibilidades se não aprovarmos esse projeto e não encarar-
mos esse problema. Uma é fechar os olhos para a ação predatória, que foi o que os
governos passados fizeram, permitiram que o desmatamento da Amazônia chegas-
se ao patamar de 20 mil km2 por ano. Isso a ministra não aceita. A outra possibili-
dade é proibir a atividade madeireira na Amazônia; vamos proibir extração de
castanha, látex, madeira, porque em terra pública não pode, então se proíbe! Se
você conseguir convencer a sociedade brasileira que nossa opção é proibir a ativi-
dade econômica com base florestal na Amazônia e se a sociedade brasileira e
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amazônida concordarem com isso, nós podemos dispensar o projeto. Agora, se nós
entendemos que com o uso responsável, sustentável, com critérios socioambien-
tais, com transparência, com audiência pública, com concessão na base de concor-
rência, podemos utilizar nossa floresta amazônica e outras, de forma sustentável
para a geração de emprego e renda, para a inclusão social, para o combate ao
analfabetismo e a fome na Amazônia então o que temos que fazer é trabalhar para
que esse projeto seja bem implementado e que se evite que um detentor qualquer
de uma eventual concessão possa fazer o que está proibido na lei que é ultrapassar
o seu limite e se apropriar de outros recursos, como os recursos genéticos.
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Mesa 6

Correlação de Forças Políticas
na Biodiplomacia Global

Moderador

Vincenzo Lauriola
Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia, Roraima (Inpa-RR)

Palestrante

Selim Louafi
Instituto de Desenvolvendo Sustentável e Relações Internacionais (Iddri)

Debatedores:
Elpidio Ping
Third World Network (TWN)

Marcello Broggio
Programa Brasil-Itália, Ministério de Relações Exteriores da Itália

Juliana Santilli
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

Adriana Sader Tescari
Ministério de Relações Exteriores (MRE)

Vincenzo Lauriola (Inpa-RR)
Esta mesa pretende abrir a discussão sobre o novo marco legal brasileiro

relacionado com a correlação de forças vigente nos fóruns internacionais que
lidam com esse assunto: CDB, Ompi, OMC, FAO etc., abordando as seguintes
questões: qual é o objetivo da política de acesso e repartição de benefícios que se
busca nessa nova lei brasileira? Como aliar o desenvolvimento da indústria
biotecnológica nacional com respeito aos direitos de povos indígenas e locais?
Deve haver limites éticos à pesquisa e ao desenvolvimento no campo biotec-
nológico, e quais devem ser esses limites? Como formatar um mecanismo de
repartição de benefícios capaz de dirigir, distribuir recursos financeiros em escala
nacional para os objetivos da CDB? E no campo internacional, como a posição
do Brasil pode influenciar positiva ou negativamente a correlação de forças no
campo de biodiplomacia global? A aprovação de uma lei nacional alinhada aos
interesses de países desenvolvidos pode comprometer a capacidade de negocia-
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ção do Brasil, e em última instância dos países megabiodiversos, nos diferentes
palcos internacionais?

Selim Louafi (Iddri)
Governança Internacional de Acesso e Repartição de Benefícios: Arma-

dilhas e Promessas. Alguns Pensamentos Preliminares.
A maior parte do debate atual sobre Acesso e Repartição de Benefícios

(ARB) no nível nacional ou internacional é dedicada à apresentação de argumen-
tos em favor de um ou de outro grupo participante no processo de bioprospecção.
Considerando que uma das características da cadeia de valorização dos recursos
genéticos é a grande diversidade de usos e de atores interessados, muito freqüen-
temente os debates giram em torno de conflitos que surgem entre os representan-
tes das duas extremidades desta cadeia, que são as comunidades locais e tradicio-
nais indígenas de um lado e as empresas multinacionais de outro.

Conseqüentemente, o maior desafio que os negociadores e todos os ato-
res envolvidos no processo internacional de tomada de decisões enfrentam é
descobrir e considerar as expectativas diferentes da multitude de atores envolvi-
dos com recursos genéticos (empresas, comunidades locais, jardins botânicos,
pesquisadores, agentes privados etc.), que têm implicações maiores para o dese-
nho de qualquer estrutura regulatória.

Prestando mais atenção ao contexto econômico e social da implementação
de decisões já levadas a cabo e a estrutura regulatória enfrentada, deveria ser pos-

No sistema contratual atual, os recursos genéticos
adquirem valor somente se um produto comercializável
é desenvolvido. Essa fase final concentra então grande
parte dos conflitos que surgem entre os diferentes
detentores de direitos, enquanto poucos produtos
comercializáveis são desenvolvidos de fato. Isso conduz
a um investimento sub-otimizado em biodiversidade
como uma fonte de inovação, ignorando os outros níveis
de criação de valor, particularmente em nível de
ecossistema e seus usuários
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sível evoluir da visão de conflito jurídico que surge entre preferências coletivas
diferentes para uma visão em termos de cooperação e eficiência social.

A busca por rastreabilidade

Do ponto de vista econômico, os negociadores têm que enfrentar dois
desafios principais na negociação internacional sobre ARB: como e onde o valor
de recursos genéticos está agregado ao longo da cadeia de valor, tendo em mente
que o valor inicial dos recursos genéticos é obscuro e indefinido.

Ser capaz de encontrar maneiras para responder a esses desafios é essen-
cial para conduzir a uma repartição de benefícios percebida como eqüitativa por
parte dos participantes nessa cadeia de valor. Correta ou incorretamente, os con-
tratos foram considerados como o modo mais eficiente para definir o valor de
recursos genéticos, enquanto os instrumentos de propriedade intelectual torna-
ram possível a comercialização desses recursos após um certo período de pesqui-
sa. No entanto, deficiências surgiram relativas à eficiência dessa solução no pro-
cesso de implementação: devido à incerteza no valor (potencial) da
bioprospecção, o processo de tomada de decisão no sentido de um investimento
nos recursos genéticos evolui ao longo do processo de produção, enquanto o
mecanismo de repartição de benefícios só atua na fase final do processo da ino-
vação (Swanson, 2000). No sistema contratual atual, os recursos genéticos ad-
quirem valor somente se um produto comercializável é desenvolvido. Essa fase
final concentra então grande parte dos conflitos que surgem entre os diferentes
detentores de direitos, enquanto poucos produtos comercializáveis são desen-
volvidos de fato. Isso revela a falta de instrumentos atuais que considerem todas
as dimensões da criação de valor, cujos benefícios são difusos ao longo da cadeia
inteira. Como Dedeurwaerdere (2004) explica, isso conduz a um investimento
sub-otimizado em biodiversidade como uma fonte de inovação, ignorando os
outros níveis de criação de valor, particularmente em nível de ecossistema e seus
usuários. Isto também explica a grande ênfase colocada no debate da adequação
dos instrumentos contratuais e dos direitos de propriedade intelectual.

O caminho explorado em nível internacional para lidar com essas defi-
ciências pode ser resumido na noção de rastreabilidade. Sarah Laird e Kerry ten
Kate (2002) mostraram que “um número de características da transferência de re-

cursos genéticos e da descoberta e desenvolvimento de produtos tornam o monitora-

mento e implementação de acordos de ARB extremamente difícil: o material

freqüentemente viaja de um país de origem ao setor privado de outros países, via uma
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rota complicada, passando por muitas mãos desde a coleta até a comercialização, com

valor sendo agregado em cada fase”. Se nós consideramos aquele contrato como o
primeiro instrumento de rastreabilidade, uma vez que coloca juntas as partes
frente a seus direitos e obrigações mútuas, outras ferramentas seriam previstas
para avaliar melhor a incerteza do valor de recursos genéticos e a dificuldade de
identificar onde foi agregado o valor ao longo da cadeia. Esses instrumentos
complementares são, por exemplo, os mecanismos de consentimento prévio in-
formado, divulgação de origem ou certificados de origem.

Sem desqualificar a relevância de tal caminho, temos que reconhecer
pelo menos duas armadilhas na evolução do uso de recursos genéticos e da es-
trutura organizacional da inovação biotecnológica que torna difícil a realização
do objetivo de rastreabilidade.

A evolução do uso de recursos genéticos

Como mencionado por Padmashree Gehl Sampath (2003), atualmente
há uma ausência de informação orientada no processo, sobre como os usuários
de recursos genéticos fazem uso do conhecimento tradicional e dos recursos ge-
néticos, e como isso afeta os incentivos das partes para usar, comercializar ou
pesquisar recursos genéticos. A mesma declaração foi feita por Bronwyn Parry
no seu recente livro, intitulado “Comercializando o Genoma” (2004), onde ela
analisa o impacto que as novas tecnologias, os paradigmas regulatórios e os im-
perativos econômicos estão tendo no modo como materiais biológicos não-hu-
manos são coletados e usados como mercadorias na economia global.

Os processos fundamentais do intercâmbio econômico e tecnológico são
muito freqüentemente ignorados nos debates atuais. Com o surgimento de no-
vas tecnologias de engenharia genética e os avanços na biologia molecular e na
química combinatória, os materiais de amostra coletados podem ser preparados
de formas novas (como amostras de tecido criogenicamente preservadas, extra-
tos bioquímicos ativos, linhagens de células ou até mesmo informação de se-
qüência genética). “Estas novas proxies privilegiam o conteúdo informacional do

material biológico à custa de muita da sua corporalidade, que é subseqüentemente

desassociada. Sendo muito mais leve e móvel do que os organismos inteiros dos quais

eles são tirados, estas proxies também podem ser circuladas, copiadas, arquivadas e

recombinadas rapidamente e com relativa facilidade” (B. Parry, 2004).
Isso já alterou significativamente a dinâmica atual do comércio de re-

cursos genéticos, conduzindo a novas formas de intercâmbio de mercadorias,
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que fazem freqüentemente a transferência de material tangível desnecessário.
Consequentemente, uma grande quantidade de transferências internacionais
de recursos genéticos poderia acontecer sem a possibilidade de ser rastreada
ou controlada.

A estrutura organizacional da inovação biotecnológica

Como mencionado por Nicolas Brahy, as dimensões cumulativas e cole-
tivas da inovação promovem mudanças na estrutura organizacional da inova-
ção biotecnológica. As relações entre uma grande diversidade de atores envolvi-
dos no processo de inovação são redirecionadas. As diferentes etapas da cadeia
de valor de recursos genéticos, anteriormente bem separadas - identificação,
aprendizagem e acumulação de conhecimento, conservação, proteção, produ-
ção, promoção -, estão ficando cada vez mais nebulosas. Os novos ambientes
tecnológicos e regulatórios (particularmente relativos às extensões geográficas e
temáticas dos direitos da propriedade intelectual) obrigam os diferentes atores a
reconsiderarem suas práticas relativas a uso de recursos genéticos, e mais ampla-
mente de todos os elementos de biodiversidade.

Entre esses atores, a mais afetada por causa dessas mudanças é a comu-
nidade científica. Como mencionado por Bannister (2005), o contexto geral
relacionado a como a pesquisa contribui à produção de conhecimento e como o
conhecimento adquire valor não foi analisado satisfatoriamente, e suas conse-
qüências não foram consideradas na prática de pesquisa no campo das ciências
biológicas. Isso deixou os cientistas confusos em relação a sua própria identida-
de profissional.

No setor industrial, essas mudanças causaram uma grande diversifica-
ção de habilidades e setores profissionais. Como foi mencionado por Powell (2001)
(citado por Brahy, 2006), “Dada essa diversidade, nem mesmo as maiores companhi-

as farmacêuticas podem construir uma base de pesquisa suficientemente forte para

cobrir todas as áreas terapêuticas e avanços técnicos”. Densos relacionamentos
transacionais nasceram, como por exemplo joint-ventures, parcerias de pesquisa,
alianças estratégicas, investimentos em participações minoritárias e acordos de
licenciamento etc. Brahy ressalta que essas redes de colaboração incluem não só
os grandes atores tradicionais de inovação, como por exemplo, as empresas quí-
micas e farmacêuticas, hospitais de pesquisa, universidades, centros de pesquisa
públicos, mas também novos atores, tais como as recém criadas empresas de
base científica, que podem trabalhar como inovadores independentes, operado-

289-372.pmd 17/2/2006, 12:23333



334

documentos  ISA 9

res de nicho, ou fornecedores de serviços especializados para as grandes empre-
sas químicas e farmacêuticas.

Essas reconfigurações têm modificado dramaticamente o processo de in-
tercâmbio de recursos genéticos e a forma como eles são coletados, manipulados,
preservados e difundidos. Por causa da entrada de novos atores ou grupos de atores
não envolvidos anteriormente na cadeia de valor de recursos genéticos, novas e
não necessariamente lineares relações, têm que ser consideradas. Neste contexto,
a produção, repartição e troca de informação e conhecimento não podem ser con-
sideradas como um mero problema tecnológico, mas como um processo social com-
plexo, em que os atores estão sujeitos a múltiplos interesses e pressões.

Tendo em mente essas características das inovações biotecnológicas,
constata-se a dificuldade que surge na busca e implementação de um possível
sistema de rastreabilidade. Definir instrumentos políticos legais de forma signifi-
cativa requer vislumbrar para além da lei, na direção das redes de atores e insti-
tuições, das quais a implementação desses instrumentos dependerá. Muito
freqüentemente as discussões de ARB e a literatura parecem ser informadas por
um “caso de referência” que não reflete a realidade da troca de recursos genéti-
cos. Desta perspectiva, como Dedeurwaerdere (2004) menciona, cada medida
que possa refletir a diversidade de uso e promoção representa uma inovação,
dado que a ênfase é colocada em nível de todos os usuários que se envolvem na
troca de recursos genéticos.

Nesta linha, a experiência brasileira em relação à regulamentação na-
cional de ARB, poderia ser muito útil para alimentar o debate internacional
com problemas concretos e desafios enfrentados no processo da tomada de
decisões e implementação de qualquer regulamentação de ARB. O Brasil é um
país megadiverso com uma enorme variedade de comunidades locais. Também
tem uma indústria de biotecnologia estabelecida e uma boa infra-estrutura de
ciência e tecnologia para pesquisa de produtos naturais, especificamente no
sistema universitário e em alguns institutos de pesquisa (veja de Castro Fialho,
2004). Por isso os debates e experiências brasileiras sobre três questões parti-
culares são de grande importância para qualquer desenvolvimento e
implementação de um sistema eficiente de governança de acesso e repartição
de benefícios. As questões são: i) o problema da execução, e mais particular-
mente o papel e as responsabilidades do CGEN ii) a questão da proteção dos
conhecimentos tradicionais e sua ligação com os sistemas de propriedade inte-
lectual e da ciência, relativa ao uso de recursos biológicos iii) o papel do setor
de pesquisa científica na governança de ARB.
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• Rever brevemente o estado atual do debate nas principais arenas
internacionais de biodiplomacia, e identificar os atores-chave,
em termos de estados-nações que lideram as discussões nestes
foros (que são CDB, OMC e Ompi);

• Identificar os outros foros internacionais que terão impacto so-
bre as questões relativas à biodiplomacia;

• Identificar os assuntos-chave discutidos nestes foros e sugerir mo-
dos de como podem avançar;

• Pontuar as tendências atuais que podem ter impacto sobre as
questões;

• Identificar o papel do Brasil nesses debates internacionais.

Convenção sobre Diversidade Biológica

A principal matéria debatida é o desenvolvimento de um Regime Interna-
cional sobre Acesso e Repartição de Benefícios; de acordo com seus proponentes
principais, o Grupo de Países Megadiversos e Afins, este é supostamente um ins-
trumento internacional vinculante que assegurará que os benefícios advindos do
uso de recursos genéticos reverterão para os países de origem desses recursos.

No momento, o Grupo de Trabalho Ad Hoc de Composição Aberta sobre
Acesso e Repartição de Benefícios, órgão designado pela Conferência das Partes
em 2004 para desenvolver o Regime Internacional, deve discutir em Granada,
Espanha, em janeiro de 2006, como avançar na discussão sobre as várias opções
estabelecidas sobre a natureza, escopo e elementos do regime internacional. Tam-
bém pode haver uma longa discussão sobre a análise das falhas no sistema interna-
cional atual que trata das questões relativas a acesso e repartição de benefícios.
Pode se esperar que as discussões relativas a essa análise de falhas venham a domi-
nar a agenda do Grupo de Trabalho por talvez mais de duas sessões ou reuniões.

O que acontecerá é que independentemente dos resultados do Grupo de
Trabalho Ad Hoc na Espanha, este irá novamente pedir instruções à COP8 no
Brasil, sobre o que fazer com os resultados que conseguirá. Assim, se o encontro
da Espanha resultar em textos complicados com muitos parênteses, o GT pode
pedir mais tempo para dirimi-los. O desafio para muitos grupos, como os povos
indígenas que trabalham na questão, é clarificar seus objetivos: queremos um
regime internacional ou não? Se não queremos um regime internacional, pode-
mos simplesmente arruinar o texto na Espanha, introduzindo muitas propostas
que serão postas entre parênteses, de forma que muitas reuniões e muitos anos
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serão necessários para dirimi-los. Entendo que grupos como o Forum Internaci-
onal Indígena sobre Biodiversidade, que monitora essa questão, estão discutin-
do quais são suas metas estratégicas neste debate.

Os atores na questão são:
• União Européia (UE), Juscanz (Japão, EEUU - não são partes da

CDB, mas têm um papel fundamental - Canadá, Austrália, Nova
Zelândia) - não querem um regime internacional vinculante; ten-
tarão atrasar a discussão o máximo possível;

• Aliados dos EEUU (países-chave na Europa Central, África, Ori-
ente Médio) – são países em desenvolvimento que de alguma for-
ma levam posições em apoio às posições dos países desenvolvidos;

• Grupo dos Países Megadiversos - querem um regime internacio-
nal vinculante;

• Grupo Africano – apóia o Grupo dos Megadiversos;
• O Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidade – exige que

os povos indígenas sejam tratados como detentores de direitos e
não como meros interessados no debate;

• Ásia-Pacífico - grupo muito diverso que deixa de ser uma força
efetiva nas negociações. Esse grupo inclui o Japão e Coréia do
Sul, bem como Kiribati e Mongólia, o que mostra quão diferen-
tes são os países neste grupo;

• França - tem organizado várias conferências internacionais de
alto perfil sobre biodiversidade. Sua intenção declarada é levan-
tar apoio político às questões científicas voltadas ao problema
da perda de biodiversidade. Fica a questão se a comunidade in-
ternacional se reunirá ao redor da França em sua tentativa de
assumir a liderança na questão.

Organização Mundial de Comércio

Conforme o Mandato de Doha em 2001, a Conferência Ministerial da
OMC em dezembro, em Hong Kong, discutirá, entre outras questões, como avan-
çar na revisão do Art. 27.3 (b) do Acordo dos ADPIC. O Art. 27.3 (b) é um
dispositivo que dá aos membros da OMC flexibilidade sobre o que dispor nas
legislações de patentes no tocante ao que pode ou não ser patenteável. O foco
do debate no Conselho dos ADPIC é se esse dispositivo deve ser emendado para
incluir, entre outras coisas, a proibição do patenteamento de formas de vida, ou

289-372.pmd 17/2/2006, 12:23337



338

documentos  ISA 9

incluir o requisito de divulgação da origem do material biológico a ser patentea-
do. Considerando que os países que debatem esta questão estão sob impasse
insuperável em vários assuntos, é difícil prever como podem avançar. A reunião
do Conselho dos ADPIC nos dias 25 e 26 de outubro pode indicar o que será
lançado à mesa em Hong Kong.

Os atores aqui são:
• EEUU - veementemente se opõem à exigência de divulgação de

origem;
• União Européia, Suíça – apóiam a exigência da divulgação de

origem, mas como uma medida voluntária;
• Grupo Africano - pediu a proibição do patenteamento das for-

mas de vida em 1999, mas não foi apoiado por qualquer outro
país desde então;

• Países em desenvolvimento (Brasil, Bolívia, Cuba, Equador, Ín-
dia, Paquistão, Peru, Tailândia e Venezuela) – apresentaram do-
cumentos detalhados sobre uma lista de assuntos a serem discu-
tidos e os detalhes da divulgação de origem, consentimento prévio
informado e repartição de benefícios; tudo destinado a combater
a biopirataria.

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi)

A Assembléia Geral da Ompi, que se reuniu recentemente em Genebra na
última semana de setembro de 2005, renovou o mandato do Comitê
Intergovernamental sobre Propriedade Intelectual e Conhecimento Tradicional,
Recursos Genéticos e Folclore (IGC) para os próximos dois anos, para discutir, entre
outras coisas, o que fazer com a proteção de conhecimento tradicional e folclore, e se
deve propor um instrumento internacional vinculante para alcançar este objetivo.
A questão de como tratar a apropriação indevida dos recursos genéticos também é
debatida; se isso deveria ser feito por meios contratuais, que é o que a CDB prevê, ou
se deveria ser feito por um instrumento internacional vinculante.

É interessante notar que a Conferência das Partes da CDB tem constan-
temente solicitado à Ompi, e durante a COP7 também às outras organizações
internacionais, para contribuir sobre o que deveria fazer com a questão da divul-
gação de origem. A Ompi é a única organização internacional que religiosamen-
te forneceu opções para a CDB sobre o que fazer nessa questão, o que pode
tendenciar o formato da decisão final da CDB nessa questão.
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A Assembléia Geral da Ompi também vive um impasse sobre o que fazer
com o debate sobre a Agenda de Desenvolvimento, que promove os interesses
dos países em desenvolvimento nas atividades de regulamentação dos vários
órgãos da Ompi, particularmente nos temas de direitos de propriedade intelec-
tual e acesso a conhecimento, acesso a medicamentos, e o tema da propriedade
intelectual, conhecimento tradicional e biodiversidade. A Assembléia Geral da
Ompi formou recentemente um comitê provisório, com o Brasil como líder do
grupo dos países em desenvolvimento, para discutir questões surgidas da Agen-
da de Desenvolvimento da Ompi. É a primeira vez que o Brasil consegue emplacar
na agenda a conexão entre propriedade intelectual e desenvolvimento. Talvez
isso seja um exemplo da liderança brasileira na questão. Claro que veremos o
que acontecerá após os debates sobre a agenda de desenvolvimento.

O que também não ficou claro na reunião da Assembléia Geral, em
função do impasse que permaneceu até as horas finais da Assembléia, foi a
discussão sobre o Tratado sobre Legislação em Matéria de Patentes (Substantive
Patent Law Treaty - SPLT), que tenta propor um sistema internacional de pa-
tentes que facilitaria aos solicitantes de patentes ter suas patentes imple-
mentadas em tantos países quanto possível. Atualmente, cada inventor ou
empresa que deseja ter sua patente reconhecida dentro de um país deve solici-
tar proteção patentária em cada país, tornando o processo incômodo e caro. O
que o Tratado sobre Legislação em Matéria de Patentes pode resultar é em um
único pedido de patente que será implementado dentro de todos os países sig-
natários do Tratado.

Os atores principais:
• EEUU, União Européia, Austrália, Canadá – opõem-se ao es-

tabelecimento de princípios internacionais para a proteção do co-
nhecimento tradicional e folclore. Querem abordagens contratuais
para lidar com a apropriação indevida de recursos genéticos;

• Suíça – tenta ficar em cima do muro;
• Índia, Grupo Africano, Brasil e outros países latino-americanos

– querem um instrumento internacional vinculante para lidar
com a proteção de conhecimentos tradicionais e folclore, inclu-
indo a apropriação indevida de recursos genéticos.

Outros foros que devem ser monitorados também:
• TIRFAA (Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos

para Agricultura e Alimentação) – a discussão sobre o Termo
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Padrão de Transferência de Materiais, um contrato entre o
obtentor de material fitogenético e a entidade que pretende usar
o material, indicará como os direitos de propriedade intelectual
afetarão a repartição de benefícios derivados do uso de material
fitogenético. Os métodos desenvolvidos aqui poderiam se tornar
um modelo de repartição de benefícios, por isso é importante
monitorar esse processo.

• Fórum Permanente sobre Questões Indígenas – pode dar su-
gestões a todos os órgãos do Sistema das Nações Unidas sobre
como o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas pode
avançar.

• Upov (União Internacional para a Proteção de Obtenções Vege-
tais) – este órgão internacional busca convencer países em desen-
volvimento da idéia de que os sistemas de proteção das obtenções
vegetais são bons para pequenos agricultores e a segurança ali-
mentar, mesmo que a evidência de tal afirmação ainda necessite
ser comprovada. O sistema basicamente limita as opções dos paí-
ses para a proteção das variedades vegetais.

• Unesco – tenta fortalecer seu papel promovendo um outro ins-
trumento internacional: o Projeto Preliminar de Convenção so-
bre a Proteção da Diversidade de Expressões Culturais e Ar-
tísticas, mas este pode ser outro foro onde os debates sobre
biodiplomacia sejam reorientados, limitando a capacidade das
delegações dos países em desenvolvimento e das ONGs de lidar
com essas questões.
Quais as questões principais nesses espaços: a questão gira em torno de

como impedir ou regular a aplicação de direitos de propriedade intelectual (DPIs)
sobre recursos biológicos/genéticos e o desenvolvimento de alternativas aos DPIs;
o desenvolvimento de alternativas ao atual sistema de incentivos/recompensas
para inovações/pesquisas em recursos biológicos/genéticos; a busca de modelos
alternativos de repartição de benefícios derivados do uso de recursos biológicos/
genéticos; conflitos de direitos entre os povos indígenas e o Estado sobre o aces-
so e o controle de recursos biológicos/genéticos, incluindo os direitos a reparti-
ção de benefícios, bem como a proteção de conhecimentos tradicionais adminis-
trados pelo Estado ou pelos próprios povos indígenas; também é importante
identificar sempre o papel do desenvolvimento sustentável e dos princípios de
direitos humanos no debate.
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Tendências e evoluções atuais

Por que todas essas questões atualmente oscilam em todos esses foros? Ten-
dências atuais mostram que os governos estão monetarizando seus recursos biológi-
cos. Países em desenvolvimento estão estabelecendo aglomerados de biotecnologia,
como o Biopolis em Cingapura, BioValley na Malásia,
Bangalore Helix na Índia, Bio-Island na Indonésia, e
até mesmo os países megadiversos e os países do Ori-
ente Médio estão desenvolvendo conceitos semelhan-
tes. Promovem indústrias biotecnologicas através de
generosos incentivos, na esperança de ganhar espaço
na área da biotecnologia.

A Organização para a Cooperação Econô-
mica e Desenvolvimento (Oced), organização de países-chave desenvolvidos,
preparou um documento conceitual em direção a uma bioeconomia até 2030,
centrada no uso de recursos biológicos como um elemento fundamental da eco-
nomia. Essa investida dos países desenvolvidos em aglomerados de biotecnologia
complicará os debates sobre as questões principais (mencionadas acima).

Outra tendência é a consolidação crescente e a expansão contínua da
indústria de biotecnologia. Há também o movimento em favor dos bens comuns
nos debates sobre diversidade biológica e DPIs. A questão é se irão se tornar um
movimento dominante que será fonte de idéias inovadoras sobre formas de manter
o acesso e controle do conhecimento. Outra evolução é a multiplicação de acor-
dos de livre comércio, particularmente com os EEUU, União Européia e China.
Como discutido pelos outros palestrantes, isto limitará as opções de países na
negociação dessas questões.

Então como fazer avançar essas questões? Uma proposta é desenvolver
novas abordagens legislativas sobre a proibição/regulação do patenteamento dos
recursos biológicos. Outra proposta é continuar experimentando abordagens sui

generis para a proteção de sistemas de conhecimento indígena. Isso demonstra
prática em nível de estado, tendo como finalidade última a construção de práticas
costumeiras em direito internacional, construindo blocos de princípios chave de
direito internacional. Finalmente, os países em desenvolvimento, ONGs, movi-
mentos sociais e povos indígenas precisam desenvolver propostas mais específicas
e agressivas nos debates na Ompi, ADPIC e CDB. Os grupos da sociedade civil
precisam trabalhar próximos aos governos. Claro que a questão é se os governos
estarão dispostos a trabalhar com a sociedade civil; deve haver pressão.

Tendências atuais
mostram que os
governos estão
monetarizando seus
recursos biológicos
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 O papel do Brasil

Creio que o Brasil deveria ser uma liderança, uma influência positiva
através do desenvolvimento de novas ordens e abordagens legislativas nas ques-
tões e deveria compartilhar isso com outros países em desenvolvimento. Um
exemplo particular é a medida provisória que abrange direitos de propriedade
intelectual e patenteamento de recursos biológicos recentemente aprovada.
Estamos observando para ver se algo positivo sairá disso. Talvez o Brasil também
possa ter um papel de liderança no grupo dos países megadiversos, junto com

México e Índia, e também ser um ator-
chave para minimizar a tendência de
flutuação de foros imposta pelos EEUU-
União Européia-Japão. Durante a 8ª
reunião do IGC da Ompi em junho de
2005, o Brasil ameaçou encerrar o IGC,
e disse que apenas centrará esforços na
OMC. Eu imagino quais as barganhas
que foram feitas na Assembléia Geral
da Ompi; não pode ser que o Brasil es-
tava apenas fingindo naquele momen-
to. Portanto certamente o Brasil pode
ser um ator agressivo com propostas
agressivas em nível internacional, tra-
balhando com os povos indígenas bra-
sileiros, de forma que as delegações bra-
sileiras nesses espaços possam mover a

correlação de forças em favor de países em desenvolvimento. Na realidade o
Brasil é um dos países identificados pelo documento estratégico da União Euro-
péia, como um ator emergente na economia mundial como a China. Só espero
que o Brasil não seja como a China, que é tão difícil de entender.

Experiências em acesso e repartição
de benefícios nas Filipinas

Gostaria de mencionar as experiências de acesso e repartição de benefí-
cios nas Filipinas, porque as Filipinas é um dos primeiros países a propor legisla-
ção sobre acesso e repartição de benefícios. Escutando a discussão esta manhã,

O Brasil pode ser um ator
agressivo com propostas
agressivas em nível
internacional, trabalhando
com os povos indígenas
brasileiros, de forma que as
delegações brasileiras
nesses espaços possam
mover a correlação de
forças em favor de países
em desenvolvimento
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percebi que a maioria dos problemas que vocês estão enfrentando agora já foi
vivida por nós no passado. No órgão equivalente ao CGEN aqui, que regula-
menta o acesso e repartição de benefícios, celebramos acordos sobre recursos
biológicos e genéticos. Eu fiz parte da secretaria técnica, porque depois da Rio-
92 nosso governo adotou seriamente os princípios básicos, e os estabeleceu jun-
tamente com as ONGs. Foi por isso que as ONGs conseguiram fazer parte dos
órgãos governamentais.

A primeira questão dizia respeito ao escopo, o que a legislação de ARB
deveria cobrir. Também enfrentamos o problema de se deveríamos distinguir en-
tre pesquisa científica ou não científica. Ao fim pensamos que deveríamos foca-
lizar em pesquisa científica, e basicamente que precisávamos flexibilizar as re-
gras em pesquisa científica uma vez que os cientistas estavam reclamando. Apenas
foi inserido um artigo que declara que, uma vez que os pesquisadores cruzem a
linha, que as pesquisas venham a ter uso comercial, os provedores e os usuários
devem firmar um outro tratado, e renegociar as condições e os termos da licença.

Em segundo lugar, a questão do mecanismo de repartição de benefícios, e
como isso seria inserido. A partir de consultas prévias e informadas, as comunida-
des declaram o que querem. Quando partimos para as negociações reais, de acordo
com nossa legislação são as agências governamentais que negociam com o coletor.
Assim, quaisquer que fossem as demandas por repartição de benefícios solicitadas
por comunidades indígenas, proprietários de terra ou outras comunidades durante
as reuniões e consultas, era papel do governo negociar com o coletor.

Pediria que nos detivéssemos brevemente sobre os benefícios territoriais
ou monetários, uma vez que os benefícios monetários levam muito tempo para
ser distribuídos. Por exemplo, em 1998 aprovamos o primeiro acordo de ARB
com a Universidade de Utah, e até agora eles não chegaram na fase de
comercialização, mas como foi inserida uma disposição prevendo benefícios não
monetários, as comunidades de pescadores tradicionais das quais os recursos
foram levados foram beneficiadas através de medidas não monetárias.

Sobre a questão de direitos da propriedade intelectual, inserimos em nosso
acordo de ARB que esse assunto estaria sujeito a outro acordo, mas de qualquer
forma inserimos uma disposição específica de co-titularidade de patentes. Com
respeito à transferência de tecnologia, inserimos em nossas regras quais são as
condições mínimas para transferência de tecnologia, de forma que isso não será
difícil negociar.

Sobre as questões de bioprospecção no mar ou sobre microorganismos,
designamos a agência governamental como o signatário do acordo.
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Em relação ao tema de conhecimento tradicional, a legislação de acesso
determina que deve haver legislação específica sobre conhecimento tradicional.
Aprovamos de fato uma outra lei em 1997 para proteger o conhecimento tradi-
cional. O único problema agora, é que a agência responsável pela implementação
da lei está tão ocupada com outros assuntos que pode levar tempo até que pos-
sam abordar as questões relativas a recursos biotecnológicos.

Marcello Broggio (Programa Biodiversidade Brasil-Itália)
O acervo de compromissos internacionais para levar à segurança ali-

mentar local, regional e global
Vou falar da biodiversidade agrícola, recursos genéticos para a agricultu-

ra, enfocando em particular os recursos fitogenéticos cultivados e os conheci-
mentos tradicionais associados a essa biodiversidade.

Os detentores, elaboradores e inovadores informais criaram, e seguem
criando, essa diversidade cultural e biológica na agricultura, e a agricultura que
é no fim o produto deste processo complexo do qual estamos aqui falando. Os
recursos genéticos em si são, na verdade, uma expressão da cultura ocidental no
sentido de separar, seccionar, quando na verdade os agricultores nunca seccionam.
Eles têm um conjunto de conceitos onde a biodiversidade, solo, clima etc. são
todos juntos. Eu acredito que o valor agregado da minha fala é entrar no assunto
da biodiversidade agrícola em comparação com a biodiversidade nativa, natural.
A biodiversidade nativa está lá, ou estava lá antes de ser destruída, enquanto a
biodiversidade agrícola não estava lá, ela foi o produto de um processo ao largo
de milênios e os atores desse processo foram justamente as comunidades, os po-
vos indígenas e tradicionais do mundo todo, em particular nos centros de origem
dos cultivos. Os centros de origem estão espalhados no mundo inteiro, mais
particularmente nos países tropicais e o Brasil é o centro de um desses nove
centros que o cientista russo dr. Vavilov identificou.

 Por que estamos falando de um contexto separado da biodiversidade
agrícola com respeito à nativa? Porque na hora dos negociadores finalizarem o
texto da Convenção sobre Diversidade Biológica em Nairobi em 1992, foi esta-
belecido que a biodiversidade agrícola tem uma diferença que era suficiente para
separar este componente da biodiversidade para um outro fórum que é o fórum
da FAO – a Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e ou-
tras coisas associadas com alimentação, agricultura, florestas etc. Então, em 1983,
ou seja 10 anos antes da finalização do texto da CDB, já existia no âmbito da
FAO um grupo de discussão multilateral com representantes de quase todos os
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países representados na FAO, enfocado em recursos genéticos para a agricultu-
ra. E já em 1983, esse grupo de trabalho, que depois foi transformado em uma
comissão permanente - a Comissão de Recursos Genéticos para a Agricultura e
Alimentação - elaborou e aprovou um texto, um compromisso internacional
não vinculamte, justamente sobre os recursos genéticos para a agricultura. A
filosofia era ainda a do patrimônio da humanidade e de algumas declarações de
princípio dentro das quais, pela primeira vez, se falou em direitos dos agriculto-
res. Depois vamos ver que isso é equivalente ao artigo 8(j)  da CDB.

Quando em 1989, a FAO elaborou uma interpretação justa deste com-
promisso internacional, foi também esclarecido que não havia contradição en-
tre direitos dos agricultores e outros direitos existentes, particularmente os direi-
tos dos melhoristas (Plant Breeders’ Rights, PBR). Isto apenas para estimular o
debate. Mas as questões que em 1992 foram identificadas como questões não
resolvidas, importantes para serem repassadas ao fórum da FAO, foram os direi-
tos dos agricultores e as coleções de germoplasmas do CGIAR (Grupo Consulti-
vo para a Pesquisa Internacional Agrícola). A FAO assumiu em 1993 essa tarefa
de renegociar o compromisso internacional para chegar a um instrumento possi-
velmente vinculante, harmônico com a CDB, mas ao mesmo tempo indepen-
dente, enfocado nos recursos fitogenéticos para a agricultura e alimentação. Essa
negociação levou nove anos. A gente acompanhou de perto como delegação da
Itália e também participando de algumas palestras sobre aspectos técnicos.

A descrição que foi demarcada entre os recursos genéticos para a agri-
cultura e os recursos genéticos nativos é substancialmente devido ao que já falei:
a biodiversidade agrícola é uma construção da humanidade, em particular dos
agricultores tradicionais e indígenas; das migrações que levaram os recursos jun-
to com os povos imigrantes; e também o papel estratégico dos recursos genéticos
para a agricultura para assegurar a segurança alimentar. Tudo isso não é típico da
biodiversidade nativa, que é sim relevante para os outros usos tradicionais ou
modernos, tipo industrial.

A conseqüência dessa diversidade levou os negociadores da FAO a ima-
ginarem, identificarem e elaborarem um sistema multilateral para o intercâmbio
e repartição de benefícios. Isso porque foi considerado que a interdependência
entre os países com respeito aos recursos genéticos é tão grande, e a dificuldade
em rastrear a origem de cada variedade ou gene dentro dos cultivos era tão difí-
cil, que não compensava seguir o mesmo caminho da CDB, tentando identificar
esse eixo entre o detentor e o usuário. Então, como era muito difícil chegar a um
acordo com respeito a um sistema multilateral, maximamente abrangente com
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todos os tipos de todo o mundo, foi finalmente definida a idéia de uma lista de
cultivos para a qual se aplica esse sistema multilateral de acesso e repartição de
benefícios, deixando de fora uma lista enorme de cultivos, uma lista aberta, para
as quais seguem vigente as regras bilaterais, estilo CDB. Finalmente o tratado foi
adotado em novembro de 2001.

No ano 2000, depois dos negociadores da FAO terem consolidado o tex-
to de consenso sobre o artigo-chave dos direitos dos agricultores, meu instituto
se empenhou em uma tarefa bem complexa de organizar uma série de palestras,
seminários em Genebra para elaborar sobre o conceito de mutual supportiveness,
ou seja, apoio mútuo dos acordos multilaterais de comércio, meio ambiente e
agricultura. Isso para tentar mostrar que esse conceito de direitos dos agriculto-
res não estava em competição com outros direitos e que poderia até ser conside-
rado como um fomento para o desenvolvimento, porque poderia dar um retorno
às comunidades indígenas e tradicionais que desenvolveram germoplasma de-
pois utilizado para inovações que foram registradas. Um jurista internacional –
Carlos Corrêa – elaborou um documento de análise sobre o conceito de direitos
dos agricultores com base no artigo elaborado e aprovado pelo grupo de trabalho
da FAO. Extraí uma frase emblemática do documento dele: “os agricultores tra-
dicionais geram valores econômicos dos quais eles mesmos não podem se bene-
ficiar, não tem mercado para esses valores gerados por eles, enquanto que outros
atores do sistema de recursos fitogenéticos se beneficiam”.

Vamos rapidamente analisar o conteúdo desse direito e como facilmente
se pode ver, os direitos de agricultores não podem ser facilmente considerados
como uma forma de direito de propriedade intelectual. Os títulos conferidos não
são direitos exclusivos, mas é talvez alguma forma de repartição de benefícios. O
titular não é um sujeito, pessoa física ou jurídica, são comunidades, talvez Esta-
dos, então são títulos coletivos. O objeto da proteção não é esclarecido, enquan-
to que no direito de propriedade intelectual a descrição detalhada do objeto de
proteção é de fundamental importância. Finalmente a proteção dos direitos dos
agricultores é infinita enquanto que a proteção da propriedade intelectual tem
um limite de 20 ou 25 anos no máximo.

Carlos Corrêa imaginou duas opções principais dentro das quais os paí-
ses que têm vontade de implementar os direitos de agricultores poderiam entrar.
A primeira é estabelecer um sistema dual, mantendo por um lado o sistema de
registro e reconhecimento de direitos de propriedade intelectual para melhoristas
(Plant Breeders’ Rights, PBR) e pelo outro lado introduzir um sistema sui generis

para a proteção das variedades dos agricultores. A última é uma tarefa bem com-
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plicada, pois não é possível identificar com clareza o objeto da proteção porque,
por definição, as variedades tradicionais não são fixas, são dinâmicas, são variá-
veis, tem diferentes nomes em diferentes locais, tem diferentes usos em diferen-
tes locais. Então, estabelecer um mecanismo sui generis talvez vá ser complicado,
terá custos que podem não compensar os benefícios e talvez não os proteja con-
tra a biopirataria. Então ele imaginou um sistema de proteção contra a apropri-
ação indevida (misappropriation regime) no qual o Estado deveria aprofundar as
leis para evitar que as variedades crioulas, indígenas, tradicionais possam ser
utilizadas sem prévia e consciente autorização das comunidades para inovações,
ou até ser diretamente utilizadas como objeto de patente, como já aconteceu.

Vou mostrar rapidamente o que foi o resultado de uma conferência que
meu instituto organizou nessa mesma época no ano passado, sobre medidas para
os países implementarem em nível nacional os direitos dos agricultores. Foi uma
conferência na qual quatro brasileiros participaram – o Enzo, a Terezinha da
Embrapa, um representante do MST e o diretor executivo da Embrapa. No fim
foi focado o que pode ser considerado ou o que pode ser feito para implementar
ou pelo menos evitar que esses direitos sejam violados:

• Os Direitos dos Agricultores são direitos coletivos e não indivi-
duais (mas não necessariamente podem ser considerados como
commons, isso é direitos sobre bens públicos);

• Os Direitos dos Agricultores não são uma nova forma de proprie-
dade intelectual e não podem ser protegidos através dos tradicio-
nais instrumentos de proteção da propriedade industrial e autoral;

• Os Direitos dos Agricultores não estão em conflito com outros
direitos sancionados nas legislações nacionais e/ou através de
instrumentos e acordos internacionais, inclusive aqueles de pro-
teção da propriedade intelectual;

• Os Direitos dos Agricultores poderão ser realizados em formas e
com intensidade diferente em cada país, em função da região
geopolítica (países do Norte e do Sul do mundo, pobres ou ricos
em biodiversidade agrícola, países onde a agricultura tradicional
e os sistemas informais de sementes têm diferente peso relativo
em comparação com aqueles da agricultura industrial e os seto-
res de inovação fortes);

• Os Direitos dos Agricultores poderiam ser realizados também
através de políticas de incentivos de mercado, na consciência
dos riscos intrínsecos de impacto negativo dos mecanismos de

289-372.pmd 17/2/2006, 12:23347



348

documentos  ISA 9

promoção que contam apenas com as forças do mercado sobre a
preservação do contexto biológico, sócio-econômico e cultural
que gerou e desenvolveu a diversidade, contexto que justifica e
impõe a conservação in situ;

• Os Direitos dos Agricultores prefiguram um paradigma absolu-
tamente novo de pesquisa e inovação em agricultura, brotando
do reconhecimento em princípio e de fato das ciências e conhe-
cimentos tradicionais indígenas e camponeses e contando com o
enorme potencial de interação entre saberes formais e informais;

• Os Direitos dos Agricultores prefiguram uma inédita aliança entre
agricultores dos países desenvolvidos e daqueles dos países em de-
senvolvimento, nascendo da comum consciência da importância
da agrobiodiversidade para o desenvolvimento rural sustentável;

• Os Direitos dos Agricultores poderiam ser proveitosamente au-
xiliados também por outros grupos de interesse além dos agricul-
tores, em particular os consumidores.
Algumas das medidas mínimas que poderiam constituir formas de

implementação e compensação dos Direitos dos Agricultores mencionadas na
conferência incluem:

• Nos países da União Européia, a implementação da Diretiva 98/
95 sobre as variedades tradicionais;

• A institucionalização dos arranjos de guarda da biodiversidade
tradicional e indígena entre os detentores dela e os bancos públi-
cos de germoplasma, vinculando o uso para pesquisa e desenvol-
vimento a acordos de repartição de benefícios, sempre manten-
do os direitos dos detentores sobre o uso das variedades originais
e daquelas derivadas;

• A inclusão das variedades tradicionais e os produtos delas nas
categorias prioritárias sujeitas à proteção, positiva ou negativa,
nos mercados nacionais e locais.
No Tratado FAO com certeza tem artigos e provisões sobre acesso, mas

eu apenas estou incluindo aqui, traduzido do português de forma informal, as
regras do artigo 12 (sobre acesso) e 13 para ressaltar o fato de que não é necessa-
riamente que as variedades indígenas, tradicionais e crioulas, que ainda estão no
campo e que não foram coletadas, estejam já de alguma forma no domínio públi-
co, isso depende da legislação nacional.  Então isso entra, na minha visão, na
tarefa do estado de proteger os direitos dos agricultores. Outra questão que é
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interessante é que no artigo de repartição de benefícios foi estabelecido que os
materiais do sistema multilateral – compreendendo os 35 cultivos da lista - po-
dem ser acessados pelas partes do tratado com a assinatura de um acordo de
transferência padrão válido para todos os estados membros do Tratado. Está se
buscando agora a finalização deste acordo padrão. Nesse acordo padrão [da FAO]
deverá estar claramente escrito que esse germoplasma não pode ser patenteado,
não pode ser privatizado e não pode ser excluído do sistema. Se isso acontecer o
inovador que explorou o cultivo e recebe royalties terá que pagar uma taxa para
o mecanismo financeiro do sistema multilateral.

Finalmente, os tipos de benefícios no âmbito do tratado da FAO são
massivamente não monetários e os benefícios monetários são apenas taxas que
os inovadores que vão patentear inovações contendo componentes do
germoplasma do sistema multilateral terão que alimentar em um fundo gerenciado
pelo órgão de governo do Tratado.

O Brasil ainda não ratificou o Tratado. Parece que está em tramitação,
mas não tenho informações oficiais nem informais sobre isso. Se ratificar, teria
algumas perguntas como qual seria o Ministério responsável? Parece que o Mapa
não está mexendo nessa área, poderia ser o MDA ou até o MMA. Isso é muito
interessante no Brasil em comparação com outros países. Pode ser que precise de
uma adequação na MP sobre acesso ou futuramente na lei de acesso, pode ser que
a lei de sementes também seja modificada, talvez não. Sei que a lei de sementes no
Brasil é muito avançada e muito tolerante com respeito à circulação de sementes
não registradas. Isso é importante, uma vez que no artigo sobre Direitos dos Agri-
cultores esta questão é articulada como o seguinte: “Nada nesse artigo deve ser
interpretado como limite a qualquer direito dos agricultores em usar, guardar, tro-
car e vender suas sementes ou materiais de propagação nas bases das leis nacionais
ou como apropriado” (Tratado FAO, art. 9.3). Isso é uma salvaguarda.

E, para terminar, gostaria de deixar uma contribuição com respeito ao
artigo 6º do tratado no sentido de que houve um encorajamento para se colocar
sistemas agro-ecológicos em conjunto com o processo de conservação e uso sus-
tentável dos recursos da agricultura tradicional.

Juliana Santilli (MPDFT)
Cada vez mais as políticas públicas de conservação da agrobiodiversidade

tendem a priorizar as iniciativas de conservação on farm (no campo, pelos agri-
cultores). Entretanto, ainda são frágeis os instrumentos jurídicos de proteção
aos direitos dos agricultores, indígenas e tradicionais, e os mecanismos de repar-
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tição dos benefícios gerados pela
utilização das sementes e varieda-
des locais, e dos conhecimentos tra-
dicionais associados às espécies e
aos sistemas agrícolas.

No plano internacional, já
entrou em vigor o Tratado Interna-
cional sobre Recursos Fitogené-
ticos1 (ou Recursos Genéticos de
Plantas) para Alimentação e Agri-
cultura, da FAO, que o Brasil assi-

nou mas ainda não ratificou.2 O objetivo do Tratado da FAO é a conservação e
o uso sustentável dos recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura, e a
repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados de sua utilização, em favor
da agricultura sustentável e da segurança alimentar.

O Tratado da FAO dedica o art. 9º aos “direitos dos agricultores”. Reco-
nhece a “enorme contribuição que as comunidades locais e indígenas e os agri-
cultores de todas as regiões do mundo têm realizado e continuarão a realizar
para a conservação e o desenvolvimento dos recursos fitogenéticos que consti-
tuem a base da produção alimentar e agrícola em todo o mundo”. Os “direitos
dos agricultores” enumerados pelo art. 9º do Tratado são: - proteção do conheci-
mento tradicional relevante aos recursos fitogenéticos para a alimentação e a
agricultura; – o direito de participar de forma eqüitativa na repartição dos bene-
fícios derivados da utilização dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a
agricultura; – o direito de participar na tomada de decisões, em nível nacional,
sobre assuntos relacionados à conservação e ao uso sustentável dos recursos
fitogenéticos para a alimentação e a agricultura; e - o direito dos agricultores de
conservar, usar, trocar e vender sementes ou material de propagação conservado
em suas propriedades.

O Tratado deixa claro que a responsabilidade pela implementação dos
direitos dos agricultores cabe aos governos nacionais, e depende da legislação
interna de cada país. Ou seja, os direitos dos agricultores constituem uma parte

1 Segundo a definição do Tratado da FAO, os “recursos fitogenéticos para a alimentação e agricultura”,
correspondem a qualquer material genético de origem vegetal, com valor real ou potencial para alimenta-
ção e agricultura.
2 Os instrumentos internacionais só adquirem plena eficácia jurídica no Brasil depois de ratificados pelo
Congresso Nacional.

Apesar da “homenagem”
que o Tratado presta,
formalmente, aos agricultores,
reconhecendo-lhes uma série
de direitos, verifica-se a
dificuldade de sua
implementação prática
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não vinculante do Tratado, o que permite que os países ratifiquem o Tratado,
mas não reconheçam quaisquer direitos aos seus agricultores.

Apesar da “homenagem” que o Tratado presta, formalmente, aos agri-
cultores, reconhecendo-lhes uma série de direitos, verifica-se a dificuldade de
sua implementação prática. Além de deixar inteiramente a cargo de cada país
reconhecer ou não direitos aos seus agricultores indígenas e tradicionais, os me-
canismos de repartição de benefícios são pouco claros, no que diz respeito às
comunidades detentoras de variedades locais e saberes agronômicos associados.

Embora toda e qualquer comercialização de um produto derivado de um
recurso acessado através do sistema multilateral (por exemplo, uma nova varie-
dade agrícola, desenvolvida a partir do material acessado) obrigue ao pagamen-
to de uma parte dos benefícios ao “órgão gestor” do Tratado,3 tais recursos não
retornam, em princípio, para o país provedor, ou para as comunidades locais.
Eles se destinam aos planos e programas considerados prioritários (pelo órgão
gestor) para a implementação do Tratado e a operação do sistema multilateral.

Apesar da previsão expressa, entre os direitos assegurados aos agriculto-
res, da repartição dos benefícios derivados da utilização dos recursos fitogenéticos
e dos conhecimentos tradicionais associados, não há nenhuma garantia concre-
ta de que isto ocorrerá. Se os próprios países não receberem recurso algum, não
terão o que repartir com os agricultores. E ainda que recebam recursos, não es-
tão obrigados a reconhecer direitos aos agricultores, e a repartir os benefícios, se
a sua legislação interna não contiver disposição a este respeito.

O Tratado da FAO4 procura criar um instrumento que facilite o uso com-
partilhado das plantas essenciais para a agricultura mundial, ainda que de forma
limitada, e restrita a algumas espécies. Cria um sistema multilateral de acesso
facilitado, que se baseia no princípio do livre acesso, definido como rápido e
gratuito (na verdade, é cobrada uma pequena taxa para cobrir os custos). Atra-
vés deste sistema multilateral, os países que ratificaram o Tratado disponibilizam
certos e determinados recursos fitogenéticos úteis para a alimentação e agricul-
tura (que estão relacionados em seu Anexo I), para que possam ser acessados
por outros países, com algumas condições. O acesso é concedido exclusivamen-
te para fins de conservação, utilização na pesquisa e no melhoramento genético

3 O órgão gestor é composto por todos os países que integram o Tratado da FAO.
4 Discute-se, no âmbito da FAO, a proposta de criação dos Globally Important Ingenious Agricultural
Heritage Systems (Sistemas do Patrimônio Agrícola Globalmente Importantes e Engenhosos, ou GIAHS).
A proposta visa reconhecer, como patrimônio da humanidade, paisagens e sistemas agrícolas, ricos em
diversidade biológica, e associados ao patrimônio cultural imaterial de populações locais.
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vegetal (e eventual desenvolvimento de novas variedades), mas está excluída a
possibilidade de uso industrial, químico ou farmacêutico.

Os recursos fitogenéticos de “domínio público”

Fazem parte do sistema multilateral de acesso facilitado as espécies
relacionadas no Anexo I do Tratado, que sejam de “domínio público”, bem
como os recursos conservados em coleções ex situ (desde que também constem
do referido Anexo).5 Entre os cultivos incluídos no Anexo I, e, portanto, inte-
grantes do sistema multilateral de acesso facilitado, estão: banana, arroz, fei-
jão, batatinha, trigo, milho, aspargo, beterraba, inhame.6 A única espécie in-
cluída pelo Tratado, cujo centro de origem7 é o Brasil, é a mandioca (apenas a
manihot esculenta, cujo nome no Tratado é cassava). As espécies silvestres da
mandioca não foram incluídas.

O acesso facilitado pelo sistema multilateral instituído pelo Tratado da
FAO é reservado aos recursos fitogenéticos definidos como “de domínio públi-
co”. Entretanto, o que são recursos fitogenéticos de “domínio público”? Embora
o Tratado não tenha uma definição, é bem aceito o conceito de que o domínio
público inclui as coleções existentes nos bancos de germoplasma mantidos por
instituições públicas e as coleções privadas disponibilizadas para livre acesso
público. Entretanto, tal conceito depende, em grande parte, das leis de acesso ao
patrimônio genético e de propriedade intelectual.

No Brasil, ainda é indefinido o status jurídico dos recursos genéticos em
geral. Tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional
que pretende incluir os recusos genéticos entre os bens da União, tornando pú-
blica a sua propriedade, independentemente do titular do direito de propriedade
sobre os recursos biológicos (no caso dos recursos fitogenéticos, as plantas) que
os contêm. Defendemos que os recursos genéticos – como os bens ambientais
em geral – independentemente de estarem no domínio público ou privado, de-

5 São principalmente as coleções ex situ dos Centros Internacionais de Pesquisa Agrícola (Cira). Os Cira
são organizações internacionais autônomas que mantêm a maior rede de bancos de germoplasma, de livre
acesso, cujo objetivo é apoiar a pesquisa agronômica dos países em desenvolvimento.
6 O amendoim e a soja não constam da referida lista.
7 Na definição do Tratado da FAO, por “centro de origem” se entende uma área geográfica onde uma
espécie vegetal, domesticada ou silvestre, desenvolveu pela primeira vez suas propriedades distintas.  Por
“centro de diversidade de cultivos” se entende uma área geográfica contendo um nível elevado de diver-
sidade genética de espécies cultivadas em condições in situ.
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vem ter o seu acesso e utilização limitados e condicionados por regras de interes-
se público. São “bens de interesse público”, independentemente de estarem no
domínio público ou particular.

As coleções ex situ, mantidas por empresas privadas (como as coleções
de empresas sementeiras) ou instituições públicas (como os bancos de ger-
moplasma da Embrapa, os jardins botânicos, institutos de pesquisa etc) man-
têm, muitas vezes, espécies coletadas em territórios ocupados por comunidades
locais (indígenas, quilombolas, agricultores tradicionais etc.). Tais comunidades
são detentoras de direitos sobre tais recursos e sobre os saberes tradicionais asso-
ciados à seleção e conservação dos mesmos. As variedades locais, desenvolvidas
por agricultores e populações tradicionais, incorporam, em si, tais saberes agro-
nômicos associados.

A Medida Provisória nº 2.186-16, de 23/08/2001, que regulamenta a
acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado no
Brasil, estabelece ser atribuição do Conselho de Gestão do Patrimônio Ge-
nético8 deliberar sobre autorização de acesso ao patrimônio genético e ao
conhecimento tradicional associado, mediante anuência prévia de seus titu-
lares. Em relação aos recursos da agrobiodiversidade indígena, o Conselho já
concedeu à Embrapa autorização de acesso ao patrimônio genético e ao co-
nhecimento tradicional associado, para fins de pesquisa científica junto aos
povos indígenas Yawalapiti e Kayabi (no Parque Indígena do Xingu), e Krahô
(TO).9 O Conselho já concedeu também autorização ao Instituto Agronô-
mico (IAC), da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, de acesso
ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional, para pesquisa cientí-
fica envolvendo etnovariedades de milho, detidas por comunidades

8 O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético é um órgão colegiado, cuja secretaria executiva é vincu-
lada ao Departamento do Patrimônio Genético, do MMA. É responsável pelas decisões sobre autorizações
de acesso e contratos de utilização do patrimônio genético e repartição de benefícios.Tal conselho é com-
posto apenas por representantes de órgãos públicos. Desde o início da gestão da ministra Marina Silva,
representantes da sociedade civil, de organizações indígenas, quilombolas e populações tradicionais, de
instituições de pesquisa acadêmica e de empresários passaram a ser convidados a participar das reuniões
do conselho, ainda que em caráter informal.
9 A autorização obriga a Embrapa e os pesquisadores a ela vinculados a incluir nos resultados da pesquisa,
em quaisquer meios pelos quais estes venham a ser divulgados, a informação da origem do conhecimento
tradicional associado e a advertência de que o acesso às informações disponibilizadas nos resultados para
as finalidades de bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico dependem da anuência prévia e da assi-
natura do contrato de utilização do patrimônio genético e repartição de benefícios junto às comunidades
envolvidas, bem como da autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético.
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quilombolas do Vale do Ribeira, em São Paulo. A autorização foi condicio-
nada à anuência prévia de tais comunidades.

Em face da Medida Provisória em vigor, está claro que as variedades lo-
cais (ou “crioulas”), manejadas e conservadas por povos indígenas e tradicio-
nais, não se inserem no conceito de “domínio público”. Tais variedades só pode-
rão ser disponibilizadas em coleções ex situ, para acesso por terceiros, com a
autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que, por sua vez,
está condicionada à anuência prévia das comunidades detentoras de tais recur-
sos e conhecimentos.

Mais complexa é a situação jurídica dos recursos fitogenéticos incorpo-
rados às coleções ex situ antes da entrada em vigor da Convenção sobre a Diver-
sidade Biológica (em 1994, no Brasil) e da Medida Provisória nº 2.186-16/2001,
que regulamentou a sua aplicação no Brasil. Recentemente, o CGEN concedeu
autorização de acesso a variedades tradicionais (ou crioulas) de feijão, conserva-
das ex situ nos bancos de germoplasma da Embrapa, sem a identificação do pro-
vedor do material fitogenético. A autorização foi concedida sem a anuência pré-
via dos provedores, ou seja, das comunidades locais detentoras de tais recursos e
saberes. Tratando-se de variedades tradicionais de feijão, é evidente que o mate-
rial biológico (as sementes) incorpora, em si, os conhecimentos tradicionais as-
sociados. O argumento utilizado pela Embrapa para a dispensa da anuência pré-
via foi o fato de que tais variedades haviam sido coletadas e eram mantidas nos
bancos de germoplasma da Embrapa antes da legislação de acesso ao patrimônio
genético entrar em vigor.

Certamente, muitas serão as situações em que não é possível identificar
os provedores do material fitogenético, e as comunidades detentoras dos recur-
sos e saberes. Entretanto, a repartição dos benefícios gerados pela utilização dos
recursos da agrobiodiversidade pode (e deve) se dar através de mecanismos que
permitam a sua aplicação em programas e projetos voltados para a conservação
da agrobiodiversidade e da diversidade cultural associada, como fundos geridos
pelas próprias comunidades, definidos por regiões ecoculturais.10 Com a identifi-
cação da origem do material fitogenético, será possível destinar recursos oriun-
dos da repartição de benefícios aos referidos fundos. Mecanismos coletivos como
fundos são mais abrangentes e inclusivos do que acordos celebrados com cada
comunidade. Quando se trata de recursos e saberes compartilhados, outras co-

10 Tal proposta já foi apresentada ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético pelo Instituto Brasileiro
de Propriedade Intelectual Indígena (Inbrapi).
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munidades co-detentoras de direitos poderão questionar a legitimidade de con-
tratos de que foram excluídas.11

Interface entre os direitos dos agricultores
e a propriedade intelectual

Outra questão em discussão é a interface dos direitos dos agricultores
com os direitos de propriedade intelectual. O Tratado da FAO exclui expressa-
mente a possibilidade de que aquele que acessou o material genético através do
sistema de acesso facilitado requeira um direito de propriedade intelectual (pa-
tentes ou registro de proteção de cultivar) sobre um organismo ou parte deste
organismo se ele não sofreu nenhuma transformação em relação ao material
fornecido pela rede. Entretanto, nada impede que o material acessado seja utili-
zado para o desenvolvimento de uma nova variedade vegetal, por exemplo, que
passará a ser protegida via patentes ou cultivares.

11 Exemplo disso foi o acordo entre a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e o povo indígena
Krahô, do Tocantins, visando efetuar o levantamento etnofarmacológico de espécies da flora utilizadas em
rituais xamânicos. A pesquisa motivou conflitos e divergências internas entre os índios Krahô, tendo boa
parte do povos Krahô se revoltado contra o projeto e exigido a sua interrrupção, porque os seus pesquisa-
dores só consultaram uma parte das aldeias Krahô.

O Tratado da FAO exclui expressamente a possibilidade
de que aquele que acessou o material genético através
do sistema de acesso facilitado requeira um direito de
propriedade intelectual (patentes ou registro de
proteção de cultivar) sobre um organismo ou parte
deste organismo se ele não sofreu nenhuma
transformação em relação ao material fornecido pela
rede. Entretanto, nada impede que o material acessado
seja utilizado para o desenvolvimento de uma nova
variedade vegetal, por exemplo, que passará a ser
protegida via patentes ou cultivares
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No Brasil, a Lei de Cultivares (Lei 9.456, de 25/04/1997), foi proposta
pelo governo brasileiro e aprovada a fim de possibilitar que o país aderisse à
Convenção da União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais
(Upov), ainda na versão 78 (posteriormente, foi editada a versão Upov 91). A
lei rejeita a dupla proteção de cultivares (por patentes e proteção a cultivar) e
garante o chamado “privilégio do agricultor”, que é o direito do agricultor de
guardar sementes da colheita para o próximo plantio. Garante ainda o direito
daqueles que usam ou vendem como alimento ou matéria-prima o produto obti-
do do seu plantio, exceto para fins reprodutivos, ou utilizam a cultivar como
fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica. Assegu-
ra também o direito de pequenos produtores rurais de multiplicar sementes, para
doação ou troca, para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de progra-
mas governamentais ou autorizados pelo governo.

Apesar de tais ressalvas legais, as sementes e variedades desenvolvidas
por agricultores tradicionais não são protegidas pela Lei de Cultivares. Entre as
dificuldades está o fato de que a referida lei exige que as variedades agrícolas –
para serem objeto de proteção, mediante a concessão de Certificado de Proteção
de Cultivar – apresentem, ao mesmo tempo, as características da novidade,
distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade genética, e, dificilmente, as va-
riedades tradicionais atendem a tais requisitos, por se caracterizarem justamente
por sua ampla variabilidade e heterogeneidade genéticas.12 Ademais, a proteção
de cultivares assegura a seus titulares um direito de propriedade sobre as varie-
dades vegetais, de natureza individual e não coletiva, e por um prazo determina-
do. Na verdade, a Lei de Cultivares beneficia principalmente a indústria semen-
teira e o seu interesse em assegurar os seus monopólios sobre as variedades
comerciais, impedindo que terceiros possam produzir comercialmente e vender
sementes de tais variedades.13

Da mesma forma, a Lei de Sementes (Lei 10.711/2003, regulamentada
pelo Decreto 5.153/2004) reconhece como cultivar local, tradicional ou crioula
toda aquela variedade “desenvolvida, adaptada ou produzida por agricultores

12 Consultar, a respeito, o texto de Paula Almeida, extraído do Relatório Técnico da Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab): “Programa de aquisição de alimentos: mecanismo de compra e doação de
sementes na agricultura familiar e assentados da reforma agrária pela CONAB.”
13 Nos termos do art. 9º da Lei de Cultivares, o proteção de cultivar assegura a seu titular o direito à
reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedado a terceiros, durante o prazo de proteção, a
produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou à comercialização, do material de propagação
da cultivar, sem sua autorização.
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familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas, com características
fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades e que,
a critério do Mapa, considerados também os descritores socioculturais e ambientais,
não se caracterizem como substancialmente semelhantes às cultivares comerci-
ais”. A Lei de Sementes dispõe também que os agricultores familiares, assentados
da reforma agrária e indígenas “que multipliquem sementes ou mudas para distri-
buição, troca ou comercialização entre si” estão isentos de inscrição no Registro
Nacional de Sementes e Mudas. As sementes de cultivar local, tradicional ou cri-
oula, utilizadas por estes segmentos (agricultores familiares, assentados de reforma
agrária ou indígenas), também não têm a obrigatoriedade de inscrição no Registro
Nacional de Cultivares.

Os movimentos de agricultores agroecológicos sustentam que, apesar
das duas leis abrirem exceções para as variedades locais, elas limitam a reprodu-
ção de sementes ao circuito comunitário, não comercial. As pequenas e médias
empresas que pretendam comercializar sementes crioulas, orgânicas ou
agroecológicas, oferecendo aos consumidores uma alternativa às sementes co-
merciais, não conseguem fazê-lo, por serem obrigadas a cumprir normas de regis-
tro, qualidade e certificação feitas para grandes empresas.14 Suas atividades tor-
nam-se economicamente inviáveis.

Adriana Sader Tescari (MRE)
Tentarei ser o mais breve possível, porque creio que o maior benefício de

um evento como este é a possibilidade do debate. Por meio do debate, podemos
perceber quais são os temas que mais interessam as pessoas que estão aqui e suas
opiniões sobre eles.

Podemos perceber nas palestras que me antecederam que o universo
internacional que trata da questão de repartição de benefícios, de acesso aos
recursos genéticos e conhecimento tradicional associado é enorme. Existem
vários instrumentos que tratam do tema, com diversas abordagens e não ne-
cessariamente de forma direta. Tivemos menções a OMC e ao Acordo Trips, a
Ompi e ao Tratado sobre Recursos Fitogenéticos da FAO. Um dos grandes
desafios que se enfrentam atualmente no cenário internacional é exatamente
a compatibilização desses acordos entre si e com a Convenção sobre Diversi-
dade Biológica (CDB).

14 Alerta sobre cerceamento da produção de sementes agrícolas. Texto de David Hathaway para AS-PTA-
Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa. 2005.
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O Brasil é parte da CDB desde 1994 e atribui prioridade às discussões
desenvolvidas no âmbito da Convenção. O País desempenha importante papel
de articulação, seja entre os países da região, seja entre os membros do Grupo
dos Países Megadiversos e Afins.

A CDB, aberta para assinaturas durante a Conferência das Nações Uni-
das sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), tem como objetivos a
conservação da diversidade biológica, o uso sustentável de seus componentes e
a repartição justa e eqüitativa dos benefícios resultantes da utilização dos recur-
sos genéticos. A Convenção, em seu Artigo 3o, adotou o texto do Princípio 2 da
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (também adotada
durante a Rio-92), que reconhece a soberania dos Estados na exploração de seus
recursos de acordo com suas próprias políticas ambientais.

A CDB modificou a visão, até então existente, acerca de quais seriam os
direitos dos países sobre esses recursos e os direitos das comunidades que detêm
conhecimento tradicional. Nesse sentido, o Brasil tem atuado de forma ativa em
diversos foros, inclusive por meio de propostas como as que foram citadas por
palestrantes que me antecederam, no âmbito do acordo Trips, na defesa da obri-
gação do consentimento prévio informado e da justa e eqüitativa repartição dos
benefícios resultantes da utilização dos recursos genéticos.

Minha palestra será concentrada especialmente na CDB, porque o Bra-
sil sediará a próxima Conferência das Partes da Convenção. O fato de o Brasil
ter se oferecido para sediar a Conferência demonstra a importância que o País
confere a esse tema.

A realização da COP-8 no Brasil proporcionará maior envolvimento de
representantes de diferentes setores do Governo e da sociedade com o tema,
bem como contribuirá para a conscientização da sociedade brasileira acerca da
necessidade da conservação e do uso sustentável da biodiversidade. O evento
será uma excelente oportunidade para realçar o sentido estratégico da biodiver-
sidade para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, bem como para
divulgar as experiências brasileiras de gestão desse patrimônio.

Há quem afirme que a CDB está voltando para casa, pois a CDB nasceu
na Conferência do Rio, em 1992. É um momento muito importante, não só pela
atuação do Brasil nos fóruns internacionais, mas também internamente. É uma
oportunidade que temos de conscientizar a sociedade sobre a questão da biodi-
versidade, de disseminar o conhecimento sobre a CDB e de discutir internamen-
te o que está na Convenção, mas que tem uma influência direta na nossa ques-
tão interna, nos nossos recursos.
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Como é de conhecimento
de todos aqui presentes, a Confe-
rência das Partes ocorrerá em
Curitiba, em março do próximo
ano. Antes, ocorrerão algumas reu-
niões preparatórias, que discutirão
temas que também serão discuti-
dos na COP-8. Duas dessas reuni-
ões estão relacionadas diretamen-
te com os temas que estamos
discutindo neste evento: a reunião
do Grupo de Trabalho sobre Aces-
so e Repartição de Benefícios, que
irá discutir o regime internacional,
e a reunião do Grupo de Trabalho
sobre o artigo 8(j) da Convenção, que é o artigo que trata dos conhecimentos
tradicionais associados. Essas reuniões acontecerão em janeiro, na Espanha.

O Brasil vem defendendo que existe atualmente um desequilíbrio na
implementação dos três objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica, ou
seja, a conservação da biodiversidade, o uso sustentável da biodiversidade e a re-
partição justa e eqüitativa dos benefícios resultantes da sua utilização. Fala-se muito
em conservação, muito pouco em uso sustentável e menos ainda em repartição de
benefícios. Entendemos que, para os países em desenvolvimento, o uso sustentá-
vel e a repartição de benefícios são essenciais, exatamente para que possamos al-
cançar o desenvolvimento baseado nessa biodiversidade. Assim, defendemos o
equilíbrio na implementação desses três objetivos.

Uma forma de alcançar esse equilíbrio é o regime internacional sobre
repartição de benefícios. Para o Brasil, o foco desse regime é a repartição de
benefícios e não o acesso. O que significa isso? Significa que não achamos que o
regime internacional substituirá a legislação nacional, porque a CDB determina
que cada país tem soberania para gerir seus recursos genéticos. Entendemos que
não é objetivo desse regime que exista uma legislação internacional que regule o
acesso; cada país tem sua legislação. A nossa tem uma série de problemas - creio
que vocês discutiram isso pela parte da manhã - e por isso esforços têm sido
envidados para aperfeiçoá-la. Devemos considerar, contudo, que ter uma legis-
lação já é um avanço, pois a maioria dos países sequer tem uma. Outros países
tem requisitado ao Brasil o intercâmbio dessa experiência, pois têm interesse em

Fala-se muito em conservação,
muito pouco em uso sustentável e
menos ainda em repartição de
benefícios. Entendemos que, para
os países em desenvolvimento, o
uso sustentável e a repartição de
benefícios são essenciais,
exatamente para que possamos
alcançar o desenvolvimento
baseado nessa biodiversidade
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elaborar uma legislação. O objetivo do regime, portanto, não é substituir a legis-
lação de acesso, mas estabelecer alguns parâmetros em relação ao acesso – em
particular a observância das legislações nacionais – e, em especial, regulamentar
a repartição de benefícios. A razão para tanto é o fato de que atualmente os
recursos brasileiros são utilizados, são explorados, o conhecimento tradicional é
também muitas vezes acessado, utilizado, e as comunidades que têm esse conhe-
cimento, que têm esse recurso, não recebem absolutamente nenhum benefício
resultante desse conhecimento, que foi preservado até hoje.

A 7a Conferência das Partes da CDB, que aconteceu em Kuala Lumpur,
Malásia, em 2004, adotou a decisão VII/19, que conferiu mandato ao Grupo
de Trabalho Aberto Ad Hoc sobre Acesso e Repartição de Benefícios (ARB)
para negociar o regime. Foi conseguida também a inclusão do tema dos conhe-
cimentos tradicionais (defendida pelos países em desenvolvimento em geral)
no escopo da discussão. Desta forma, o Grupo de Trabalho Aberto Ad Hoc

sobre o Artigo 8(j) e Disposições Correlatas, principal foro de discussão sobre
conhecimentos tradicionais na CDB, será também envolvido no trabalho do
Grupo de Trabalho sobre ARB.

O processo de negociação será longo, como o são todos os processos de
negociação, e não é possível estimar quanto tempo levará. Contudo, a adoção
dessa decisão, que determinou que o regime será realmente negociado, já foi
uma vitória e foi algo que o Grupo dos Países Megadiversos e Afins – formado
por dezessete países em desenvolvimento que abrigam, juntos, mais de 70% da
biodiversidade do planeta (Brasil, África do Sul, Bolívia, China, Congo, Costa
Rica, Colômbia, Equador, Filipinas, Índia, Indonésia, Madagasgar, Malásia, Mé-
xico, Peru, Quênia e Venezuela) – defendeu desde o princípio. Em janeiro próxi-
mo, ocorrerá na Espanha a IV Reunião do Grupo de Trabalho. Nessa ocasião, as
discussões sobre o regime internacional, iniciadas nas III reunião do Grupo, em
Bangcoc (Tailândia), em fevereiro deste ano, continuarão. A reunião de Bang-
coc foi a primeira reunião que tratou especificamente desse regime, mas foi, na
realidade, apenas uma troca de idéias, com apresentação de visões diversas sobre
a necessidade de elaboração de um regime e sobre o que será este regime. Muitos
países sequer possuem  posição estruturada.

No caso do Brasil, a posição a ser defendida está em processo de defini-
ção. Pretendemos realizar até janeiro um processo de consultas a todos os seto-
res interessados no Brasil, para poder colher subsídios e conhecer quais são os
principais anseios brasileiros em relação ao regime internacional. A partir desse
processo, poderemos definir o que o Brasil defenderá na reunião na Espanha em
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janeiro e, conseqüentemente, na COP-8 em Curitiba. Esse será um processo com-
plexo, pois ainda é necessário que todos compreendam o que seria o regime in-
ternacional. Os países estão discutindo se seria um protocolo, um acordo ou se
seria uma união dos vários instrumentos que já existem com mais um instru-
mento novo. Nem isso está definido ainda, não está definido nem sequer se seria
um instrumento vinculante ou não. O Brasil defende que deve ser um instru-
mento vinculante, para que seja realmente efetivo no combate ao acesso não
autorizado a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado. Atual-
mente, existem diretrizes não vinculantes sobre o assunto, as Diretrizes de Bonn,
que são insuficientes exatamente por serem voluntárias. Isso é algo que já está
definido na posição brasileira. Mas o que seria esse regime, com todos os elemen-
tos, ainda é algo que será discutido.

É importante ressaltar que o objetivo do regime internacional não é
impedir a pesquisa, como muitos pensam. Muitas organizações acreditam que
o regime restringiria o acesso e argumentam que regiões ricas em biodiversida-
de, como a Amazônia, possuem recursos ainda desconhecidos que poderiam
ser o caminho para a cura de doenças. O objetivo não é impedir a pesquisa. O
objetivo é garantir o direito dos países de origem, e, nesse contexto, o direito
das comunidades indígenas e locais que detêm os recursos naturais e conheci-
mentos tradicionais associados, a partir da identificação da origem desse re-
curso e/ou conhecimento, do consentimento prévio informado – do país e da
comunidade – e da repartição de benefícios. Sendo o acesso regulado pela le-
gislação nacional do país de origem e essa legislação respeitada, de forma algu-
ma será impedido o desenvolvimento de pesquisa em relação a esses recursos.
Sublinhe-se que esses direitos que estamos defendendo são direitos que já es-
tão garantidos na CDB. A Convenção garante a soberania dos países sobre
seus recursos e o direito das comunidades tradicionais sobre seus conhecimen-
tos. Assim, o que queremos na verdade não é ir além do que já está acordado,
mas sim implementar o que já está na CDB e que foi acordado pelos 188 países
que são parte da Convenção atualmente.

Esse é o cenário atual. A participação do Itamaraty nesse evento tem o
objetivo de ouvir o que cada setor tem a dizer. Além de estar aqui à disposição para
as perguntas, as portas do MRE estão abertas para qualquer pessoa que queira
mais informações ou que queira contribuir e expor sua visão sobre o regime inter-
nacional, o acesso a recursos genético e conhecimentos tradicionais, não só no
âmbito da CDB, mas igualmente no Tratado da FAO sobre Recursos Fitogenéticos
para a Alimentação e a Agricultura e  outros instrumentos em vigor.
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Perguntas do plenário

Pierina German
Vou falar algumas coisas sobre o tratado da FAO. Acho que é um tratado

que tem um monte de debilidades, ele só acionará repartição de benefícios caso
você acesse um recurso dessa coleção e caso você venha a proteger com um
direito de propriedade intelectual. O tratado é bem claro no sentido de que em
nenhum momento o recurso vai chegar ao produtor. O tratado vai definir, no
nível do conselho do tratado da FAO, e não vai passar nenhum recurso ao pro-
dutor e essa repartição de benefícios será voltada novamente às coleções, sem
sequer chegar ao país de origem. A única coisa que se faz é reconhecer a origem
desse recurso. Por outro lado, quando se fala de proteção e reconhecimento dos
direitos do agricultor, ao meu entender, nesse tratado o que está sendo contem-
plado é o reconhecimento do trabalho que ele tem feito; permite-se a troca de
sementes entre eles sem ter que pagar royalties, mas não reconhece mais nada.
Essa é a leitura que faço do tratado. Parece-me que é um tratado com muitas
debilidades, e que de fato fico em dúvida até onde ele não entra em conflito em
nível brasileiro porque você tem um acordo que está regimentando muito mais e
que você entra sem ter muita flexibilidade para ter um compromisso que está
sendo muito mais limitado pela OMC que pela FAO.

Eliane Moreira (Nupi-Cesupa)
Juliana, eu tinha uma expectativa de ouvir na sua fala comentários sobre o

projeto de lei apresentado hoje. Como você trabalhou tanto no projeto de lei apre-
sentado no CGEN, fiquei um pouco frustrada de não ter ouvido sua análise sobre
isso. Mas de toda forma sua análise sobre o tema da FAO foi bem interessante e
instigante. Aproveitando um pouco esses dois enfoques, eu queria saber como que
você está entendendo essa mudança de tratamento da natureza política do bem,
do patrimônio genético, do ponto de vista do direito que foi adquirido durante a
vigência da medida provisória. Sempre achei muito ruim essa visão privatista da
medida provisória, mas efetivamente existiu um direito, foi adquirido um direito,
então como que vai ser essa proteção, como você vê isso?

Para Adriana, vou te pedir um feedback daquela reunião que a gente teve em
novembro de 2004, se for possível e se não ofender.  Do que você coloca, entendi que
muita coisa foi incorporada, então até valeu aquela discussão. Mas foi composto
algum documento? O seminário era: “construindo a posição brasileira para o regi-
me”. Então como está a construção da proposta? A idéia é formular um documento?
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Michel (Centro de Estudos do Paraná)
Essa pergunta vai para o Marcello e a Juliana. Temos um trabalho com

agricultores da região com sementes tradicionais e crioulas onde há uma grande
quantidade de espécies de milho sendo plantadas. A indagação dos agricultores
da região é como garantir que essas variedades não sejam apropriadas pelas
multinacionais para desenvolverem novos fitogenéticos e novos produtos em
cima dessas variedades? Os agricultores têm um conhecimento adquirido sobre
essa variedade, já que há muitos anos vêm trabalhando com ela, então tem um
conhecimento do tipo de solo que se adapta, para o que serve etc. Então per-
guntamos como garantir para esses agricultores parte dessa repartição dos bene-
fícios? E também como garantir que esses recursos não sejam perdidos? Muitas
vezes os recursos fitogenéticos são perdidos então temos que resgatar esse papel
muito importante da recuperação internacional.

João Mario Veríssimo Santié Tapuya (Funai)
Para Adriana: porque vocês estão utilizando inglês nos documentos, e

quem vai bancar os tradutores? A Funai está inadimplente, os índios, os caci-
ques e pajés sabem disso. Para Selim, foi aprovada a plantação de algodão
transgênico nas nossas terras indígenas. Você é contra ou a favor disso? O povo
brasileiro quer saber. Dra. Juliana, o Joaquim Roriz quer botar nós indígenas para
fora de Brasília; verifique o nosso processo no Ministério Público Federal!

Fernando Schiavini (Funai)
Sabemos que as comunidades indígenas têm ainda bastante material ge-

nético de alimentação e agricultura. Mas sabemos também que eles estão sofren-
do fortíssima erosão genética nas suas comunidades, muitos já perderam prati-
camente tudo, há erosão de conhecimentos também, sobre época de plantio,
consorciamento etc. Tudo isso vai se perdendo à medida que o contato vai se
dando. Sabemos também que muitos povos têm hoje limitações de terras e con-
tinuam praticando a agricultura itinerante que não mais satisfaz suas necessida-
des e que causa erosão da terra, enfraquecimento, desestimulando as roças. Ne-
cessitam de apoio para descobrir novas formas de plantio. Sabemos também que
eles têm interesse no enriquecimento de variedades, eles têm interesse em varie-
dades exóticas. As comunidades indígenas têm várias necessidades de recupera-
ção, não só das sementes, mas também de tecnologias próprias e de aquisição de
outras tecnologias para fazer frente às dificuldades que passam. Ao mesmo tem-
po há um interesse da nossa sociedade de buscar entre eles esses materiais gené-
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ticos. Então pergunto: nesse projeto de lei está previsto alguma coisa em que seja
possível a troca de conhecimentos, de tecnologias como uma forma de
contrapartida, de repartição de benefícios?

Respostas da mesa

Juliana Santilli (MPDFT)
Eu não concentrei minha fala no projeto de lei tendo em vista que essa

mesa é mais voltada para aspectos internacionais, e não quis desviar muito do
tema da mesa. Eu vi na proposta que foi apresentada aqui na parte da manhã
alguns aspectos bastante positivos, que eu acho que caminham, ainda mais se
a gente considerar que havia um impasse total e que o projeto que o MCT, o
Mapa e o MDIC apresentaram era um projeto mais restritivo impossível do
ponto de vista de reconhecimento de qualquer direito às populações tradicio-
nais, indígenas e comunidades locais. Era um projeto onde simplesmente seria
impossível identificar o conhecimento compartilhado e não seria possível fa-
zer a repartição de benefícios. Era um projeto que transferia o bem para a União,
e transferia, portanto, qualquer repartição de benefícios unicamente para esse
fundo de desenvolvimento cientifico tecnológico, toda a competência da ma-
téria sendo do MCT. Não sei se vocês se lembram, mas era um projeto
desesperador. Acabava com o artigo 8(j) e com a questão do produtor. Então
eu confesso que fiquei animada com a perspectiva de se ter um projeto enca-
minhado ao Congresso Nacional até o início do ano. Acho que alguns dos
pontos que foram colocados aqui são contemplados como o bem de interesse
público e essa proposta que a gente discute há tanto tempo de se criar, além do
contrato e da negociação, um fundo para os co-detentores de conhecimentos.
É interessante também a forma como se contempla o fato do titular do conhe-
cimento poder ser identificado para se ter uma repartição de benefícios, o acesso
a fontes secundárias - os banco de dados ou publicação. Então eu acho que há
uma preocupação em se chegar a uma solução, o que eu acho que é positivo. A
ausência de um marco legal mais claro, mais definido, faz gerar toda essa onda
de denúncias de biopirataria que cria duas posições problemáticas. Por um
lado, muitas vezes cria uma prática excessivamente denuncista, que acho que
acaba comprometendo, e por outro lado uma posição antagônica que é exces-
sivamente defensiva por parte dos pesquisadores, querendo desqualificar toda
essa discussão sobre alguns critérios de pesquisa, justa e eqüitativa, não só a
bioprospecção como qualquer pesquisa científica com ou sem utilidade co-
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mercial. Então acho que precisa avançar desse ponto, sair desse entrave e avan-
çar, a gente não sabe o que vamos encontrar no Congresso Nacional.

Em relação a sua outra pergunta sobre os direitos adquiridos, eu acho
que não tem direito adquirido a um determinado regime jurídico. Tem muita
jurisprudência no Supremo em relação a isso. A medida provisória regulamen-
tou, em um determinado período, quais seriam as condições do processo da
repartição de benefícios prevendo, dando, assegurando esses direitos ao titular
da área. Eu acho que não há um empecilho para que você estabeleça um novo
regime jurídico. Não há como simplesmente excluir o proprietário da área,
fazer de conta que ele não existe, e não prever alguma participação dele nesse
processo. Temos que ver com mais calma esse projeto, porque se você exclui
totalmente o proprietário da área, o titular, você vai gerar uma série de discus-
sões judiciais que podem inviabilizar até a própria entrada do pesquisador na
área, os próprios contratos de bioprospecção, e o proprietário vai chegar num
ponto que simplesmente não vai ter interesse nenhum em disponibilizar isso.
Eu não reconheceria um direito adquirido ao regime jurídico que está estabe-
lecido na medida provisória. Devemos pensar num novo regime jurídico que
seja menos privatista, com certeza que contemple a participação do proprietá-
rio, não tem como excluir, mas que não seja tão centrado no domínio da área.
Até porque você ignora também a situação de muitas comunidades locais, po-
pulações tradicionais que não têm propriamente um direito territorial sobre a
área, situações muitas vezes de posse sobre áreas públicas não reconhecidas
juridicamente.

O Fernando me perguntou sobre essa questão da troca. Primeiro, o pró-
prio tratado da FAO, que o Marcello apresentou aqui, tem um dispositivo explí-
cito assegurando essa troca, esse intercâmbio. A medida provisória em vigor tem
um dispositivo assegurando a livre troca de sementes. Sabemos que muita ino-
vação do conhecimento é produzida justamente em função dessas migrações,
dessas trocas, e eu imagino que o projeto de lei deva contemplar isso também.
Ou seja, não restringir o intercâmbio que é feito entre as próprias comunidades,
que é fundamental para a própria produção do conhecimento tradicional.

Jeremias, você me perguntou sobre o fato do Roriz querer despejar vocês,
não estou sabendo. As questões indígenas são de responsabilidade do Ministério
Público Federal, eu sou do Ministério Público do Distrito Federal e não tenho
atribuição para atuar em relação à questão indígena. Sugiro que você entre em
contato com o procurador da República aqui em Brasília e procure se informar
em relação a isso.
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Adriana Tescari (MRE)
Primeiramente, com relação à questão do inglês, seria ótimo se pudésse-

mos negociar em português, mas o português não é uma das línguas oficiais da
ONU. As negociações ocorrem sempre em inglês, com tradução simultânea, e os
documentos são traduzidos para espanhol, o chinês, árabe, francês e russo, que
são as outras línguas oficiais da ONU. No caso da COP8, por ser no Brasil, de
maneira a possibilitar maior participação, participação mais ampla da sociedade
brasileira, a idéia é que haja tradução simultânea para o português. Os docu-
mentos oficiais são todos em inglês e, infelizmente, não temos recursos para tra-
duzir todos para português.

Eliane, sua pergunta não ofende de maneira nenhuma. Aquele seminário
foi muito bom, teve quatro grupos de trabalho e eu participei dos quatros exata-
mente para ver um pouco da discussão. O que pude perceber é que realmente a
discussão interna estava em um estágio muito inicial. A maior parte dos partici-
pantes ainda não tinha clareza do que era o objeto do seminário. Até por isso foi
muito bom, porque foi uma oportunidade de esclarecer um pouco mais. O docu-
mento final é enorme, é uma coletânea de tudo o que foi dito. Pudemos concluir
que era necessário mais esclarecimento, e isso resultou na organização de uma
série de seminários voltados para diversos setores. Também foi possível perceber
que, naquele estágio das discussões, havia pouco consenso. As posições foram
muito divergentes. A dificuldade que temos é que só pode ser levado para uma
negociação internacional o que é consenso no Brasil. Não podemos escolher qual
será a posição defendida. Para a COP8, pretendemos chegar ao máximo possível, a
partir dos resultados de Bangcoc, que é uma lista enorme, a uma série de elemen-
tos possíveis do que seria esse regime internacional. O nosso objetivo, que seria o
ideal, é que conseguíssemos ter a idéia completa do que seria o regime internacio-
nal. Se não for o Brasil e os outros países interessados a apresentar a proposta e
estimular a negociação, não serão os países que não tem interesse que vão fazê-lo.
Nós só conseguiremos fazer isso na Espanha se conseguirmos chegar a algum tipo
de consenso interno. Estou participando de todas as discussões que estão aconte-
cendo, mesmo as que não são diretamente ligadas ao regime internacional, como
as discussões do CGEN, para saber quais são as principais questões. Acho que é
possível, mas improvável, que consigamos um regime internacional na Espanha.
Entre ter uma posição brasileira que não seja realmente a posição brasileira, que
não seja realmente discutida e construída internamente, e não tê-la, às vezes é
melhor irmos só até onde for possível do que defender uma posição que não será
realmente a que o Brasil ache que seja melhor.
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Marcello Broggio (Programa Biodiversidade Brasil-Itália)
Vou responder a colocação da Pierina. Primeiro esclarecimento: o Tratado

não é apenas sobre a lista de cultivos, mas sobre toda a biodiversidade agrícola do
mundo. O regime do sistema multilateral, esse sim se aplica a uma lista de cultivos.
Segundo esclarecimento: não é verdade que este Tratado se aplica apenas às cole-
ções ex situ da FAO, porque a FAO não tem coleções, são os países que têm cole-
ções. Então os países que serão ou que já são membros, Partes do Tratado, ao
entrarem nesse sistema multilateral virtual, vão reter suas coleções públicas de
germoplasma e deveriam convidar os detentores de outras coleções que não estão
no domínio público a entregar as suas coleções no sistema nacional que por sua
vez entraria no sistema multilateral. É verdade que o Tratado é fraco, mas ele ficou
assim porque alguns dos países que estavam nas negociações e que influenciaram
bastante desejavam um Tratado fraco na FAO. Talvez para privilegiar as suas posi-
ções nas negociações dentro de outros foros negociais, por exemplo, a CDB. Não
desejo entrar mais nesse assunto, mas o Brasil teve um papel em limitar maxima-
mente o número de cultivos na lista do sistema multilateral.

Com respeito à pergunta do Michel do Paraná, como se pode evitar que as
variedades se percam ou que caiam nas mãos de biopiratas que poderiam, aqui no
Brasil ou no exterior, patentear e indisponibilizar esses recursos. Digamos que é
muito difícil, praticamente impossível, no re-
gime nacional e internacional existente. O que
você pode tentar é utilizar formas defensivas
colocando, por exemplo, no domínio público
essas variedades, para que não possam consti-
tuir no país e em outros países uma novidade,
e assim não tendo os requisitos mínimos para
poder aplicar uma patente ou um registro de
variedade. Outra possibilidade é pensar nas
variedades de sementes como algo protegido
de outra forma, por exemplo, rotulagem de
sementes dentro dos saquinhos com carim-
bos, com uma marca de origem ou algo que
qualifique-o como um produto para defendê-
lo no mercado frente à apropriação de ou-
tros. Ou seja, entrar no domínio do comér-
cio. Definitivamente ninguém pode evitar
que alguém pegue um quilo de feijão no mer-

É verdade que o Tratado
é fraco, mas ele ficou
assim porque alguns dos
países que estavam nas
negociações e que
influenciaram bastante
desejavam um Tratado
fraco na FAO. O Brasil
teve um papel em limitar
maximamente o número
de cultivos na lista do
sistema multilateral
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cado, leve para outro país e peça uma patente, até ter um regime internacional
também com respeito aos recursos genéticos para agricultura.

Sobre a repartição de benefícios, eu acredito que nesse âmbito é funda-
mentalmente uma questão de liberdade de circulação de materiais não registrados,
proteção desses materiais e a possibilidade de receber um retorno, de forma di-
reita ou indireta, através de leis nacionais que cobram uma percentagem do co-
mércio de sementes, por exemplo, para constituir um fundo que alimente um
cadastro de beneficiários ou simplesmente as associações que estão tratando da
conservação dessas variedades crioulas.

Perguntas do plenário

Nurit Besunsan
Tenho uma pergunta para Adriana. A gente tem visto um crescente emba-

te no CGEN. A própria história do projeto de lei em debate induz esses conflitos,
esse embate sinaliza um grande conflito de interesses. E a gente está aqui falando
em ter uma posição brasileira sobre o regime internacional, mesmo que a gente
saiba que não vai sair agora, que pode ser uma negociação mais longa. Por outro
lado, a gente tem visto o que tem acontecido nas posições brasileiras em relação ao

Protocolo de Cartagena. As posições brasilei-
ras na última reunião do Protocolo de Car-
tagena em Montreal não foram posições de con-
senso. A posição que prevaleceu foi uma
posição autoritária, de um ministério, da Casa
Civil, em detrimento dos outros ministérios e
outros interesses muito relevantes ao país tam-
bém. Agora se avizinha uma nova reunião do
Protocolo de Cartagena e também a COP onde
vai ser tratado o regime.

Hoje a gente ainda está em uma discus-
são incipiente do regime internacional, mas ven-
do o que acontece no CGEN, vendo o que está
acontecendo em relação à posição brasileira para
o Protocolo de Cartagena em relação à rotulagem
de produtos transgênicos, por exemplo, temo que
amanhã a gente tenha um regime que pode até
vir a ser vinculante, um protocolo ou algo as-

As posições brasileiras
na última reunião do
Protocolo de Cartagena
em Montreal não foram
posições de consenso.
A posição que
prevaleceu foi uma
posição autoritária, de
um ministério, da Casa
Civil, em detrimento dos
outros ministérios e
outros interesses
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sim, e a gente tenha o mesmo tipo de dinâmica que a gente tem hoje em relação às
posições brasileiras sobre o Protocolo de Cartagena. Ou seja, que não haja uma cons-
trução democrática de posições, porque os conflitos de interesses são muito grandes.
Isso cada vez fica mais claro quando a gente vê o embate no CGEN. Temo que,
mesmo se a gente conseguir com sucesso construir um regime que seja minimamente
razoável, a gente passe depois a ter posições brasileiras que não espelham todos os
interesses da sociedade brasileira e sejam tomadas de forma muito autoritária. Então
lhe pergunto se você não compartilha desse temor também.

Manuel Fernandes Moura Tucano (Fiupam)
A Conferência da Biodiversidade será preparada durante os próximos qua-

tro meses, mas o tempo é muito curto para a gente se preparar. Para o índio nem se
fala, o índio não vai entender nada sobre essa questão que vai ser tratada. O ho-
mem não consegue entender um ao outro, por isso que está aberto esse tipo de
conflito todinho. Eu gostaria de perguntar quando é que vai estar pronta toda a
documentação, as temáticas, a programação da Conferência para a gente ter em
mãos e acompanhar? Onde a gente vai buscar essas informações? O MRE quase
não tem ligação com os índios, é sempre a Funai e a Funai mal entende o índio
também. A sociedade é analfabeta em relação à questão indígena, não entende
quase nada. São 220 povos indígenas no Brasil com sabedoria diferente, e nem eles
entendem um ao outro, parece uma confusão total. E hoje estamos fazendo esse
conflito total aqui, nessa reunião não chegamos a entender um ao outro.

Outra pergunta para o representante da França: queria saber se existem
leis específicas para os índios da Guiana Francesa, como eles são tratados?

Respostas da mesa

Adriana Tescari (MRE)
Nurit, tenho um grande temor de que não tenhamos uma posição de

consenso, sem dúvida nenhuma. Concordo plenamente com você que existe um
grande conflito de interesses, sem entrar no mérito se são legítimos ou não, mas
cada setor defende o seu interesse em qualquer situação. No caso do Protocolo
de Cartagena, realmente chegou-se a uma situação onde não foi possível obter
consenso. Os diversos setores envolvidos não abriram mão da negociação, e che-
gou-se à situação em que não foi nem o Itamaraty que decidiu, porque não é a
função do Itamaraty decidir. Essas questões são resolvidas na Casa Civil, que
então tomou uma decisão, que foi a posição defendida.
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Espero que isso não aconteça no caso do regime internacional de repar-
tição de benefícios, da mesma maneira que espero que consigamos diminuir os
conflitos no caso do projeto de lei. Acho que o exercício que está sendo feito
agora é exatamente esse, a nova proposta do Ministério do Meio Ambiente, que
o secretário apresentou hoje de manhã, visa esse objetivo: tentar conciliar os
diversos interesses e conseguir ter uma legislação que atenda aos interesses. É a
mesma questão no caso do regime internacional. Consigo ver a possibilidade de
posições de consenso. Percebo que muitas vezes o dissenso é causado por falta de
informação. Existe, às vezes, uma interpretação que é equivocada sobre o que
está sendo negociado e, muitas vezes, há, inclusive, contaminação da discussão
sobre o regime internacional pela discussão interna sobre a lei nacional. Muitas
vezes leva-se para a discussão da posição brasileira no regime internacional essas
questões nacionais que nós temos visto no CGEN quando, na verdade, isso não
seria necessário, porque são questões que não estão sendo tratadas no regime
internacional. Não vamos definir, no regime internacional, como vai ser feita a
regulamentação da repartição de benefícios dentro do Brasil. Não vamos definir
se os recursos genéticos são bem da União ou se é bem de uso comum do povo;
isso não será discutido no regime internacional. Acho que o dissenso é menor, a
distância entre as posições é menor. Por isso, acho que é possível. Não se está
pensando em nenhum momento em ter uma decisão autoritária, como você dis-
se, de maneira nenhuma. Como falei antes, a idéia é que nós avancemos somen-
te até onde nós conseguirmos o consenso.

Quanto aos documentos, eles são preparados pelo secretariado da Con-
venção. De acordo com a regra, eles têm que estar prontos meses antes, exatamen-
te para que haja tempo para análise. Infelizmente, eles são em inglês, mas estarão
disponíveis na página da internet no link da Convenção: www.biodiv.org. Em rela-
ção aos povos indígenas, o Ministério do Meio Ambiente tem tido a iniciativa de
organizar eventos, reuniões e seminários com as comunidades indígenas para com-
partilhar as preocupações. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores en-
viou para uma série de organizações um pedido de indicação de pessoas dessas
organizações para a formação de um grupo de discussão especificamente sobre as
questões relacionadas ao Artigo 8(j), que é o artigo da CDB que trata dos conhe-
cimentos tradicionais. Essas organizações indicaram pessoas, mas o nosso grande
problema é identificar quais são as organizações representativas dos povos indíge-
nas; por isso, nós tentamos enviar para o máximo de organizações possíveis. Na
época, isso já faz alguns meses, pedimos que essas organizações enviassem comen-
tários, sugestões, sobre as questões que achassem mais importantes, que expressas-
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sem suas preocupações. É necessário, na verdade, que também as comunidades se
organizem e discutam entre si para ter representantes que levem esses anseios para
nós, já que é impossível termos reuniões com representantes dos 230 povos.

Selim Louafi (Iddri)
Devido ao fato da doutrina comum da Constituição Francesa estabele-

cer que apenas a cidadania poderia garantir igualdade perante a lei, e por causa
do passado colonial da França, o reconhecimento das populações indígenas é
uma questão relativamente recente. Assim, os costumes de certas populações
foram marginalizados e ignorados. No entanto, em alguns contextos, particular-
mente na Nova Caledônia, creio que existe progresso em relação à proteção do
conhecimento indígena, e até faz parte do processo de autonomia desse territó-
rio. Por outro lado, na Guiana Francesa as coisas são muito mais difíceis devido
ao contexto institucional, na medida em que é considerada parte do território
francês (chamada de “departamento”), como qualquer outro na França, mesmo
sendo localizada na América do Sul. Nesse contexto é muito mais difícil o Esta-
do francês reconhecer um status particular aos povos indígenas como um grupo.
Obviamente, essa situação causa muitos problemas na equação da América do
Sul, mas as coisas estão avançando.
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O que é meu é meu, mas deveria ser seu também?
A questão quase-esquecida da biopirataria

Elpidio Ping Peria (Filipinas)

Resoluções Internacionais e Inércia

Nos dias que antecederam à Cúpula da Terra em 1992, a maioria dos
delegados governamentais, senão todos os ativistas, deram boas-vindas à Con-
venção sobre Diversidade Biológica, por acreditarem que ela daria uma opor-
tunidade ao efetivo trabalho de conservação, além de permitir que países em
desenvolvimento, ricos em biodiversidade, fixassem condições de uso e comer-
cialização dos seus recursos biológicos.

Uma década antes, na Organização para Alimentação e Agricultura
(FAO), estes países em desenvolvimento levantavam preocupações em relação
ao modo como seus recursos fitogenéticos, armazenados em bancos genéticos
nos países desenvolvidos, estavam sendo comercializados, sem que qualquer be-
nefício fosse transferido aos países de origem daqueles recursos. Estas coleções
ex situ chegam a aproximadamente 40% do germoplasma dos recursos alimenta-
res das coleções de organismos vivos.1 Há estimativas variadas sobre o valor
deste germoplasma, mas o Observer da OECD reportou em 1982 que o Sul con-
tribui com US$500 milhões por ano para o valor da safra de trigo dos EUA.2

Dado que esse valor é de só uma variedade de safra para só um país, o valor
destes recursos genéticos é especialmente significativo, neste momento.

A Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD)
adotou a Resolução 3, em Nairobi, em 1992, em que a questão do acesso a cole-
ções ex situ, coletadas antes da CBD entrar em vigor, terá que ser solucionada
dentro do Compromisso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimen-
tação e Agricultura, um acordo internacional que assegura aos agricultores do
mundo os benefícios derivados da comercialização e uso destes recursos.

1 The Crucible Group, People, Plants and Patents, International Development Research Centre, 1994,

p.74
2 Pat Roy Mooney, The Law of the Seed : Another Development and Plant Genetic Resources, Development

Dialogue, 1983: 1-2, Dag Hammarskjold Foundation, Uppsala, Sweden, p. 3
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Em 1994, os centros internacionais de pesquisa agrícola, chamados de
Grupo Consultivo de Pesquisa Internacional em Agricultura (CGIAR), assina-
ram um Acordo com a FAO que disponibiliza a maioria dos materiais de bancos
genéticos dos centros CGIAR “em confiança” para a comunidade mundial. Isto
significou que os materiais dessas coleções poderiam estar sujeitos à proteção
intelectual, desde que autorizados pelo centro de CGIAR apropriado.

Mas havia casos onde materiais destes centros foram sujeitos à proteção
de direito de melhoristas de plantas.3 Anos antes disso e em anos sucessivos,
apareceram relatos de patenteamento de materiais genéticos humanos,4 micro-
organismos,5 plantas medicinais como ayahuasca, neem, sangre de drago, j’oublie,
mamala, barbasco, kava;6 e de alimentos específicos como o arroz de basmati e
quinoa.7 A lista de recursos biológicos e conhecimento tradicional da Ásia,
América Latina e África patenteados continuou crescendo e não há nenhuma
indicação, até este momento, que a prática tenha diminuído.

Havia condenação destas práticas por parte dos grupos de povos indíge-
nas impactados, governos preocupados, cientistas etc. Considerando que a CDB
tinha entrado em vigor, eles esperavam ação em relação a essas questões.  Mas a
CDB - suas Partes contratantes, sua Secretaria e seus corpos subsidiários – tem
feito alguma coisa para parar a biopirataria? Ao contrário, o debate na CBD se
concentrou no acesso e repartição de benefícios – identificando benefícios que
possam ser trocados pelo acesso a recursos genéticos, enquanto permanece si-
lencioso em relação às práticas insidiosas de assegurar patentes sobre esses re-

3 Veja RAFI News Release, 16 Septebro 1998, Australia and Beyond…Plant Breeders’ Wrongs : 147

Reasons tp Cancel the WTO’s Requirement for Intellectual Property on Plant Varieties, The Biopiracy

and Plant Patent Scandal of the Century, http://www.etcgroup.org/documents/news_plantbreeders.pdf

31 Janeiro 2005.
4 Veja The Patenting of Human Genetic Material, RAFI Communique, de 30 de Janeiro de 1994, http:/

/www.etcgroup.org/article.asp?newsid=218, acessado 25 de Janeiro de 2005,  que menciona a aplicacão

de patente do Departamento de Saúde e Servicos Humanos dos EUA e o Instituto Nacional de Saúde

sobre a linha de celulas T humanas dos povos Hagahai da Nova Guinea em maio de 1989. Outra solicita-

ção de patente, feita em nome do Departamento de Comércio dos EUA, foi de uma celula T humana de

uma mulher de 40 anos e um homem de 58 anos das Ilhas Salomão que tiverem suas amostras de sangue

retiradas em 1990. Em 1993, o governo dos EUA também fez um pedido de patente dos EUA e mundial

da linha de celulas T de uma mulher de 26 anos dos povos indigenas Guaymi do Panamá.
5 Veja Microbial BioPiracy : An Initial Analysis of Microbial Genetic Resources Originating in the South

and Held in the North, RAFI Occasional Paper Series, vol. 1, No. 2, Junho de 1994.
6 De Out of Control : Northern Patent Systems Threaten Food Security, Human Dignity and are Predatory

on the South’s Resources and Knowledge,  publicação preparada pela Rural Advancement Foundation

International, versão 2, atualizada em outubro de 1998.
7 Ibid
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cursos e conhecimentos tradicionais, ou até mesmo negociando as condições de
co-propriedade de patentes.  O sistema inteiro legitimou a prática de furto des-
tes recursos, suavizada por garantias de que tais recursos não serão levados se
não houver consentimento prévio informado.

Apesar desta inação, grupos da sociedade civil e comunidades lançaram
iniciativas para combater a biopirataria. Enquanto isso, a Conferência das Par-
tes (COP) da CDB somente colheu informação sobre legislações nacionais, regi-
onais e setoriais, e medidas administrativas e políticas sendo adotadas e desen-
volvidas,8 que supostamente tratariam da questão. Estas medidas levaram muito
tempo para ser estabelecidas, e nem era certo que realmente deteriam a
biopirataria. Depois em 2002, a COP aprovou as Diretrizes de Bonn voluntárias,
que estabeleceram certas medidas em relação à repartição justa e eqüitativa de
benefícios.  Mas nenhuma destas ações foi suficiente. A CDB deveria ser respon-
sabilizada por não ter progredido decisivamente nesta questão. Muitos países
desenvolvidos da CDB, que se opuseram a reivindicações por causa de
biopirataria, afirmam que a questão é vaga, complexa ou prematura. Certamen-
te, prefeririam que a situação permanecesse como está.

Na Organização Mundial de Comércio (OMC), o Conselho do Trips
deveria ter revisto o Art. 27.3 (b) do Acordo Trips, que possibilitou a exclusão de
certos patenteamentos de matéria viva. Havia vários itens do dispositivo que
precisavam ser clarificados, particularmente o patenteamento de microorganismos
e processos não-biológicos. Porém a evasão da Reunião Ministerial da OMC em
Seattle em dezembro de 1999 atrasou a consideração da questão. A Reunião
Ministerial da OMC, seguinte, ocorrida em Doha, em novembro 2001, estabele-
ceu um esboço de como a questão será tratada pelo Conselho do Trips. Desde
então, o Conselho retomou suas discussões mas se limitou a questões relativas à
divulgação de origem, sem ainda tratar a questão mais importante da relação
entre a CDB, a OMC e o Acordo Trips, como também a questão da proteção de
conhecimento tradicional.

Talvez o Conselho do Trips estivesse esperando para ver como a Organi-
zação Mundial de Propriedade Intelectual (Ompi), que estabeleceu o Comitê
Inter-Governamental sobre Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, Co-
nhecimento Tradicional e Folclore (IGC), consideraria a questão de biopirataria
relacionada à proteção de conhecimento tradicional. Mas os outros Comitês da
Ompi também estavam considerando mudanças ao regime de patentes, particu-

8 Decisão III/15, Acesso à Recursos Genéticos, Conferência das Partes da CDB

373-396.pmd 17/2/2006, 12:24375



376

documentos  ISA 9

larmente através do Tratado sobre Legislação em Matéria de Patentes e do Tra-
tado de Cooperação em Patentes, com o objetivo de harmonizá-los, o que termi-
naria facilitando a concessão de patentes em várias jurisdições, pois no momen-
to as patentes são válidas apenas no país onde foram concedidas. Recentemente,
mais precisamente em novembro de 2004, o IGC foi indeciso, prorrogando uma
decisão sobre o desenvolvimento de medidas para impedir a apropriação indevida
de recursos genéticos e conhecimento tradicional, apesar de fortes demandas
dos países em desenvolvimento, liderados pelo Brasil, Egito e Índia, para que
dessem passos concretos no tratamento do problema da biopirataria. Talvez seja
melhor que o comitê não tenha tomado uma decisão sobre esta questão, de for-
ma que o foro internacional mais apropriado - a Convenção sobre Diversidade
Biológica - possa fixar regras claras em relação a esses temas.

Enquanto isso, o patenteamento de materiais biológicos continua.

A Apropriação Continuada de Recursos
Biológicos e Conhecimento Tradicional

Apesar das iniciativas na CDB e na FAO, nunca houve nenhum esforço
internacional sistemático para monitorar o patenteamento de recursos genéti-
cos biológicos e humanos, no sentido de determinar a extensão do que já foi
privatizado, com exceção, talvez, em bancos de dados comerciais a serem usados
por aqueles que planejam patentear estes recursos, de forma que seus pedidos de
patentes não sejam negados.

A ActionAid fez um estudo em 2001 que mostrou que o número de pa-
tentes de cinco variedades de cultivos (arroz, trigo, milho, soja e sorgo), que
respondem por 70% do abastecimento de alimentos do mundo, está aumentan-
do continuamente, mensalmente, e que a maior parte dessas patentes pertence a
seis corporações (Du Pont, Mitsui, Monsanto, Syngenta, Aventis e Dow).9

Enquanto isso ocorre, a indústria que utiliza recursos biológicos e co-
nhecimento tradicional se expandiu. Quantos recursos biológicos e conheci-
mentos tradicionais foram utilizados no desenvolvimento de tecnologias novas
como a nanotecnologia e a nano-biotecnologia não está claro. Mas, em um es-
tudo independente,10 o valor dos recursos genéticos e conhecimentos tradicio-

9 ActionAid, Crops and Robbers: How Patents Jeopardize Global Food Security, Outubro 2001, Reino Unido.
10 Rural Advancement Foundation International, Conserving Indigenous Knowledge : Integrating Two

Systems of Innovation, estudo independente solicitado pelo Programa de Desenvolvimento das Nações

Unidas (sem data), p. 25
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nais oriundos de países em desenvolvimento foi comparado ao valor das perdas
de royalties resultantes da pirataria dos produtos das indústrias farmacêuticas e
agrícolas em países desenvolvidos, e o valor líquido anual de US$2.652 bilhões
resultante demonstra que os países desenvolvidos obtêm mais recursos dos paí-
ses em desenvolvimento, apesar das suas acusações de que seus produtos estão
sendo pirateados nestes países.

E os microorganismos? Poucas pessoas devem saber que 86% das cole-
ções de culturas microbianas globais (fermento, fungos, bactérias etc.) são
mantidas em países industriais.11 Porém, uma análise sistemática do valor dos
recursos genéticos microbianos para esses países industriais12 e para a economia
global na atualidade nunca foi feita. Esses materiais foram coletados antes da
CDB entrar em vigor, e assim não são mais propriedade dos países de origem,
mas do depositante, que tem direito a receber royalites gerados de qualquer pedi-
do de propriedade intelectual sobre esses recursos.

Mais recentemente, até mesmo fragmentos de genes ou DNA eram sub-
metidos a bioprospeção. Craig Venter, o homem que competiu com o Governo
dos EEUU no sequenciamento do código genético humano, começou a viajar
pelo mundo em agosto de 2003 e coletou fragmentos de DNA dos mares e cor-
rentes térmicas. No Mar de Sargasso, perto das Ilhas de Bermudas, ele descobriu
pelo menos 1.800 espécies novas e mais de 1.2 milhões de novos genes.13 Ainda
que tenha prometido que não patentearia os micróbios naturalmente existentes
que encontrou, ele ou outra pessoa poderia modificá-los geneticamente e então
solicitar patentes sobre as formas de vidas criadas.14

A corrida para pesquisar e patentear recursos genéticos humanos conti-
nua. Em 2001, só três companhias de biotecnologia tinham entrado com pedido
de patentes de mais de 20.000 genes humanos de seqüência genética inteira e
pelo menos 1.300 foram concedidas.15 Na realidade, o DNA de uma população
inteira da Islândia foi analisado pela empresa deCode Genetics, que procurava
genes que podem causar doenças de coração, diabete, asma e outras doenças
comuns, e passados oito anos desde então, as drogas desenvolvidas a partir do

11 Id., página 22
12 Veja nota 5
13 Veja Wired, Agosto de 2004
14 Veja ETCGroup Communique, No. 84, março/abril de 2004, Playing God in the Galapagos,

www.etcgroup.org
15 Rebecca Chernas, “No Patents on Life” Working Group Update, Council for Responsible Genetics,

http://www. gene-watch.org/programs/patents/update.html, acessado 25 de janeiro de 2005.
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estudo estão a ponto de chegar ao mercado.16 Outros pesquisadores também
estão procurando, em amostras de sangue de pessoas da Estônia, fatores de do-
ença genéticas e ambientais; em Quebec por genes associados à asma, artrite,
esquizofrenia, a doença de Crohn e outras doenças e em Kosrae, uma ilha na
Micronésia, para descobrir a genética da obesidade.17

Os países desenvolvidos sempre podem dizer que negociações para o re-
gime internacional ficam difíceis.  Como eles têm todos esses produtos naturais
do Sul catalogados nos seus bancos de dados, realmente não há nenhuma neces-
sidade de ter mais regras de acesso e repartição de benefícios à bioprospeção. Até
mesmo economistas especialistas em recursos estão dizendo que interesses co-
merciais não estão dispostos a pagar muito por biodiversidade, pois não vale
muito para eles.18 Mas tudo isso pode ser considerado como argumentos para
garantir a manutenção do status quo - que corporações estão livres para se apro-
priarem de recursos à vontade. Até mesmo cientistas querem estar livres de re-
gras, pois interferem na sua ciência, enquanto a metade de toda pesquisa básica
tem aplicações comerciais.

A tecnologia está avançando tão rápido que a capacidade de regular
essas atividades pode não ser tão efetiva quanto antes. A nanotecnologia dimi-
nuirá reivindicações de países em desenvolvimento, porque neste caso o que é
pesquisado e patenteado são os elementos de formas inanimadas.19 Muito recen-
temente, as tentativas incipientes da biologia sintética - onde todas as partes do
DNA que entram em um organismo são especificadas, a ponto de determinar a
forma e função do organismo de um modo previsível e controlado, como ocorre
com drogas massivamente produzidas, colhidas de plantas raras - podem signifi-
car que por fim não haverá nenhuma necessidade dos recursos biológicos dos
países em desenvolvimento.20

A CDB sempre dirá que as Diretrizes de Bonn existem para promover
a repartição de benefícios, mas considerando sua natureza voluntária, é mais
um documento de demonstração, de forma que as corporações que usam re-
cursos biológicos tenham algo a dizer que estão cumprindo, até mesmo no
caso de sua infração.

16 Veja Technology Review, setembro de 2004.
17 Ibid
18 David Simpson e Roger Sedjo, Letter to Nature, 12 de agosto de 2004,

Nature 430, 723 (2004), www.scidev.net, acessado 19 de agosto de 2004.
19 Veja RAFI Geno-type, 25 de março de 2002, No Patents on Non-Life Either : Patenting Elements of Nature
20 Veja Wired, janeiro de 2005
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O Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimenta-
ção e Agricultura, que entrou em vigor em junho de 2004, destina-se a tratar das
coleções ex situ, mas não resolveu claramente a questão da propriedade dos re-
cursos coletados antes da entrada em vigor da CDB .21

Uma tentativa foi feita para coletar informações sobre a extensão destes
recursos ex situ coletados antes da entrada em vigor da CDB e um questionário
foi preparado pela 5ª Conferência das Partes da CDB,22 que deveria ter sido cir-
culado aos governos e organizações relevantes. Até essa data parece não haver
nenhuma novidade em relação às respostas a esse questionário, o que pode sig-
nificar que o questionário foi largamente ignorado pelos envolvidos.

O regime internacional deveria estabelecer obrigações vinculantes às
Partes e não Partes da CDB, de fornecer informações sobre todas as transações e
movimentações desses recursos biológicos e genéticos de várias indústrias, in-
clusive o monitoramento de seus valores de mercado atuais.

Também deve haver algumas medidas para tratar do patenteamento
indiscriminado desses recursos biológicos. Analisando de perto, essas patentes
não refletem uma inovação clara, mas apenas tentativas de monopolizar um
grupo de recursos. O sistema de patentes pode até deter a inovação, de acordo
com alguns especialistas, porque a pesquisa básica está ficando cada vez mais
cara. As patentes da indústria farmacêutica, por exemplo, são freqüentemente
meras variações de drogas de grande sucesso, para que eles possam continuar
aumentando os lucros altos desses best-sellers de mercado assegurados.

Divulgação de Origem – Uma Solução
para o Problema da Biopirataria?

Países em desenvolvimento na OMC, liderados pelo Brasil, apresenta-
ram em março de 2004 uma lista de questões em torno da proposta de divulga-
ção de origem ou fonte, divulgação de prova de consentimento prévio informa-
do e divulgação de prova de repartição de benefícios nos pedidos de patentes. A
idéia era que solicitando isso os coletores de recursos genéticos seriam compeli-

21 O artigo 3º do Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura

declara: “Esse Tratado é relativo a recursos fitogenéticos para a alimentação e agricultura.” Mas conside-

rando o possível efeito do instrumento legal, ele trata somente os recursos a partir do momento em que

entrou em vigor, que é 29 de junho de 2004. Mesmo assim, com somente 35 variedades de safra e 29

espécies utilizadas na agropecuária em seu Anexo 1, os recursos sujeitos à disposição é muito limitado.
22 Decisão V/26 sobre Acesso a Recursos Genéticos
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dos a garantir o consentimento prévio informado dos seus fornecedores para o
uso desses recursos e, melhor ainda, seriam compelidos a negociar acordos de
repartição de benefícios com eles.

A proposta de divulgação de origem evoluiu da idéia original de certifi-
cado de origem de 1994, que requer como uma condição para pedidos de paten-
te a divulgação do modo que os recursos genéticos foram acessados, incluindo a
prova do direito de usar tais recursos. As limitações de um sistema de divulgação
de origem são dirigidas ao solicitante da patente, mas e os intermediários que
facilitaram a transferência de múltiplos recursos, que vieram antes do solicitante
da patente? Isso acabará com a biopirataria?

Além disso, se um solicitante obedecer esses requisitos, ele consegue paten-
tear da mesma forma. Mas o problema não é que as patentes estão sendo usadas para
monopolizar estes recursos? O sistema de repartição de benefícios resolverá o proble-
ma de biopirataria? E o patenteamento de recursos biológicos per se - que é o erro
ético notório mais fundamental que existe.  É apropriado transferir propriedade e
controle de recursos contanto que certos critérios sejam obedecidos?

Coisas que precisam ser feitas

O Regime Internacional tem que se tornar um instrumento vinculante e
deve ser decidido logo, se possível, nesta 3ª Reunião do Grupo de Trabalho de
Acesso e Repartição de Benefícios (ARB). Esse instrumento deveria ser pelo
menos um protocolo da CDB.

Além disso, o Grupo de Trabalho pode sugerir à 8ª Conferência das Par-
tes que seu programa de trabalho sobre propriedade intelectual iniciado na COP
II e III seja revisitado e revigorado, particularmente a análise do impacto de
sistemas de propriedade intelectual na conservação e uso sustentável da biodi-
versidade e a repartição eqüitativa de benefícios derivados do seu uso, incluindo
a transferência de tecnologia e a proteção de conhecimento, inovações e práti-
cas de povos indígenas e locais.

Esta análise do impacto da propriedade intelectual deveria ocorrer de
mão em mão com o trabalho do Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre o Artigo 8(j)
na promoção do desenvolvimento de inovações comunitárias, não importa se
for chamada de abordagem sui generis contanto que esteja dentro do controle das
comunidades locais e indígenas.

Também há uma necessidade de transparência nas transações que en-
volvem coleções ex situ - e a CDB precisa atualizar e coletar respostas a seu
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questionário circulado desde a COP V em 2000 para coletar informações sobre
o estado desses recursos. O regime internacional sobre ARB pode institucionalizar
o exercício de coleta de informações para que haja transparência não só nestas
transações, mas em todos os outros recursos também, inclusive microorganismos
e fragmentos de DNA, de tal forma que a comunidade internacional, como tam-
bém os países de origem destes recursos, tenham uma idéia clara de quantos
desses recursos estão sendo utilizados e comercializados na atualidade.

Em relação ao TRIPs (art. 27.3[b]), membros que provavelmente também
são membros da CDB deveriam desafiar a não-exclusão de “processos não-bioló-
gicos e microbiológicos” da patenteabilidade e adotar legislações nas suas jurisdi-
ções proibindo o patenteamento destes processos. Neste aspecto, a posição do
Grupo Africano na OMC precisa ser apoiada e reproduzida em outros posicio-
namentos regionais e nacionais. Este posicionamento declara que “plantas e ani-
mais, como também microorganismos e todos os outros organismos vivos e suas
partes, não podem ser patenteados, e processos naturais que produzem plantas,
animais e outros organismos vivos também não deveriam ser patenteáveis”.23 Ini-
ciativas em defesa desse posicionamento não precisam ser geradas ou limitadas
aos países megadiversos, porque eles não são os únicos países com um nível alto
de diversidade em termos de recursos biológicos e culturais.

Finalmente, quanto à apropriação de recursos genéticos humanos, pare-
ce estranho que as preocupações sejam contempladas pelos princípios de acesso
e repartição de benefícios da CDB ou pelas Diretrizes de Bonn - imaginem per-
mitir a propriedade de seus materiais genéticos, contanto que haja consenti-
mento prévio informado e dispositivos de repartição de benefícios. No entanto,
que haja pelo menos consentimento prévio informado na apropriação destes
recursos e o exercício de princípios claros de bioética na sua aplicação.

23 Veja IP/C/W/163, 8 de novembro de 1999
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Anexo 1

Diretrizes dos Povos Indígenas, Quilombolas
e Comunidades Locais para a proteção dos
conhecimentos tradicionais (03/10/2005)

Para o Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica, OIT,
Ministérios, Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas e todos os
outros foros que discutem esse tema, pois entendemos que temos sidos restringi-
dos nesse processo:

Nós, Líderes Indígenas dos Povos Apurinã, Baniwa, Fulniô, Tapuya,
Guarani, Guanes (Andes), Araucano (Vale dos Andes), Kamayurá, Kaingáng,
Kanaka Maoli (Hawaí), Karajá, Krahô, Krenak, Kuna (Panamá), Munduruku,
Paiute (EUA), Potiguara, Piratapuia, Shipibo (Peru), Terena, Tukano, Xavante,
Xerente, Kariri Xucuru e Kariri Xocó, de Comunidades Quilombolas e de Co-
munidades Locais, representantes de organizações indígenas das cinco regiões
do Brasil, do Hawaí, do Panamá, do Peru, das Filipinas e dos Estados Unidos,
participantes do Caucus Indígena Internacional que integra a Agenda Indígena
Brasileira Preparatória à COP-8, na qualidade de protagonistas no cenário glo-
bal de discussão sobre o futuro da proteção dos conhecimentos tradicionais no
mundo, declaramos, recomendamos e exigimos:

1. Reafirmamos as recomendações contidas na Carta da Terra, na De-
claração da Kari-Oca, assim como na Carta de São Luís, na Declaração dos
Pajés e na Carta de Curitiba que expressam nosso pensar e estabelecem os
princípios que devem orientar a interação entre os Estados e os Povos Indíge-
nas, em todas as etapas de discussão e implementação da Convenção sobre
Diversidade Biológica, bem como de quaisquer outros mecanismos legais que
afetem nossas culturas, nossos saberes tradicionais e as formas de viver que
herdamos de nossos ancestrais;

2. Reivindicamos o reconhecimento e a valorização dos nossos conheci-
mentos tradicionais como ciência e repudiamos sua exploração, expropriação e
mercantilização em desacordo com os princípios do consentimento livre, prévio
e informado e da justa e eqüitativa repartição de benefícios e declaramos que
nossos saberes tradicionais são intrínsecos a cada Povo Indígena, Quilombola e
Comunidade Tradicional e sob nenhuma hipótese serão considerados bens de
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domínio público, ainda que disponibilizados em contextos existentes fora dos
contextos tradicionais, tais como bancos de dados, herbários, publicações en-
tre outros;

3. A memória oral da nossa História nos lembra que muitos Povos Indí-
genas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais foram e são vítimas de genocídio
e etnocídio em nome do desenvolvimento, do progresso e da evolução das soci-
edades ditas civilizadas, sem que tais sociedades tenham tentado mitigar os da-
nos irreparáveis, que causaram o extermínio de milhões de pessoas e milhares de
Povos em poucos séculos, ao redor do mundo;

4. Compartilhamos das preocupações dos Governos e das sociedades com
a preservação e conservação da fauna, flora, das montanhas, dos rios, dos mares
e dos seres que compõem a biodiversidade do Planeta e enfatizamos a necessida-
de de proteção dos recursos genéticos existentes em nossos territórios tradicio-
nais, mediante o reconhecimento, demarcação e desintrusão desses territórios,
como forma de conservação in situ da biodiversidade neles existente;

5. Em nenhuma hipótese permitiremos o uso não autorizado, por tercei-
ros, dos nossos conhecimentos, práticas e inovações sobre a Mãe Terra, pois são
a essência das nossas identidades e não devem servir de pretexto para novas
formas de opressão, restrição, exploração e expropriação de nossas culturas, ter-
ritórios e saberes tradicionais e, nesse sentido entendemos que são nulos os di-
reitos de propriedade intelectual concedidos em desacordo com nossos direitos
específicos e diferenciados;

6. Reivindicamos o respeito, por parte de Governos, Organismos Multi-
laterais, Comunidade Científica e Setor Produtivo, além das Instituições Não-
Governamentais, à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho
na regulamentação e implementação da CDB, visando afirmar a Autodetermi-
nação dos nossos Povos, como condição para o fortalecimento das nossas insti-
tuições, identidades, línguas e tradições, e em reconhecimento ao nosso papel
de atores principais e criadores de conhecimentos, práticas e inovações nos macro
cenários de proteção da biodiversidade;

7. Compete exclusivamente aos Povos Indígenas, Quilombolas e Comu-
nidades Tradicionais estabelecer as prerrogativas e prioridades na transferência
de informações relacionadas aos nossos conhecimentos ancestrais e a definição
dos modelos legais de proteção desses conhecimentos, inclusive dos saberes as-
sociados à biodiversidade, garantindo sua proteção dentro das comunidades e
sua transmissão entre as gerações, em conformidade com as nossas formas tradi-
cionais de viver e interagir;
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8. Os Estados Partes da CDB deverão assegurar aos Povos Indígenas,
Quilombolas e Comunidades Tradicionais, nossos líderes e Organizações ampla
participação, com direito a voz e voto nos fóruns de discussão e decisão sobre
biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados, com ênfase nas reuni-
ões entre sessões dos grupos de trabalho sobre o Artigo 8(j) e Acesso e Reparti-
ção de Benefícios (artigo 15 da CDB);

9. Reiteramos a relevância da participação das mulheres e da juventude
dos Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais nas discussões
da CDB em todas as suas instâncias;

10. Exigimos a ampliação do acesso e da participação dos Povos Indí-
genas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais no processo de revisão da
implementação do mecanismo financeiro da Convenção sobre Diversidade Bi-
ológica, pois temos consciência de que parte relevante das áreas preservadas
de alta importância biológica está situada em territórios ocupados por Povos
Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais, portanto, somente com
a nossa participação efetiva e qualificada será possível alcançar as metas pre-
vistas no Plano de Ação da CDB até 2010, com vistas à redução das taxas de
perda de biodiversidade;

11. Referendamos a indicação de Marcos Terena, Coordenador Ad Hoc

para a Participação Indígena na COP8 e Lucia Fernanda Kaingáng, Advogada
Indígena, como componentes do Grupo de Trabalho do Governo Brasileiro para
a COP8 e legitimamos o Comitê Político Indígena de Articulação para a Oitava
Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica em 2006,
integrado pelos indígenas Bonifácio Baniwa (N), Lísio Terena (CO), Concerlei
Xerente (NE), Suzana Xokléng (S) e Ianaculá Kamayurá (CO) e acrescentamos
Ana Kariri Xucuru como liderança indígena do Nordeste;

12. O comitê político indígena celebra uma aliança tradicional entre
Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais e a Rede Norte de
Propriedade Intelectual, Biodiversidade e Conhecimento Tradicional para arti-
cular a participação ampla e qualificada da megasociodiversidade em todas as
etapas de discussão e implementação da CDB e para tanto indicamos Oriel
Quilombola, Edna Marajoara e Eliane Moreira. Desta articulação nasce o Co-
mitê Político de Articulação dos Povos Tradicionais no âmbito da CDB;

13. Referendamos a criação do Núcleo de Advogados Indígenas, no
âmbito do Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade Intelectual, como for-
ma de apoiar os nossos profissionais simbolizando mais um passo rumo à Auto-
determinação dos nossos Povos;
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14. A proteção dos conhecimentos tradicionais, práticas e inovações de
nossos povos, prevista no artigo 8(j), só será efetivada se devidamente regula-
mentada pela legislação nacional de cada Estado Parte e, nesse sentido, expres-
samos nossa preocupação com a pequena participação dos Povos Indígenas,
Quilombolas e Comunidades Tradicionais nas discussões brasileiras voltadas à
regulamentação das diretrizes previstas na CDB, especialmente no CGEN;

15. Denunciamos o descaso do Governo com a elaboração de um marco
legal que regulamente a Convenção sobre Diversidade Biológica, em substitui-
ção à atual Medida Provisória 2.186 de 2001 e, nesse sentido, exigimos a adoção
do texto do anteprojeto de lei elaborado no âmbito do Conselho Gestão do
Patrimônio Genético – CGEN e repudiamos a proposta de substitutivo elabora-
da pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
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Anexo 2

Moção de protesto

Os participantes do seminário As Encruzilhadas das Modernidades: da luta

dos povos indígenas ao destino da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB),
abaixo assinados, vêm manifestar seu protesto e indignação com a tentativa de
eliminar a participação da sociedade civil e de representantes indígenas,
quilombolas e de comunidades locais no Conselho de Gestão do Patrimônio
Genético (CGEN), perpetrada por representantes do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) durante a reunião da
Câmara Temática de Procedimentos Administrativos, em 5 de outubro de 2005.

Esta atitude revela a falta de democracia e o autoritarismo com que a
política de acesso, repartição de benefícios e proteção de conhecimentos tradi-
cionais vem sendo conduzida neste governo, apesar da boa vontade da Ministra
de Meio Ambiente, Marina Silva. Revela também a torpeza e obscuridade de
órgãos e ministérios que pretendem fazer política às escuras, como se houvesse
algo a esconder da sociedade.

A ampla participação da sociedade civil na construção de uma política de
uso e conservação da biodiversidade no Brasil é o mínimo que pode se esperar de um
país democrático, que reconhece constitucionalmente o direito e o dever da socieda-
de de proteger e conservar o meio ambiente, inclusive o patrimônio genético.

Por isso renovamos a exigência de participação da sociedade civil no
CGEN com direito a voto, bem como na construção das posições brasileiras nos
foros internacionais que lidam com meio ambiente, em especial a CDB, cuja
próxima COP será realizada no Brasil.

Brasília, 06 de outubro de 2005.

AIDESEP – Asociación Interétnica de Desarollo de la Selva Peruana

Amazonlink

AS-PTA – Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa

Associação Quilombo de Ivaporunduva

Associação Remanescente de Quilombo de São Pedro

CEMEM – Cooperativa Ecológica das Mulheres Extrativistas do Marajó

COIDI – Coordenadoria das Organizações Indígenas do Distrito de Iauareté
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COIMI – Comitê Intertribal de Mulheres Indígenas

Comissão Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado de São Paulo

CONAMI – Conselho Nacional de Mulheres Indígenas

CONAQ – Coordenação Nacional dos Quilombos

EEACONE – Equipe de Articulação e Assessoria das Comunidades Negras

FEAB – Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil

FIUPAM – Federação Indígena para a Unificação e Paz Mundial

FOIRN – Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro

Greenpeace

GRUMIN – Rede de Comunicação Indígena

GT de Sociobiodiversidade do FBOMS

ILSA – Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos

INBRAPI - Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual

INKA – Instituto Kaingang

IPCB – Indigenous Peoples Council on Biocolonialism

IPEAX – Instituto de Pesquisa Etnoambiental do Xingu

ISA – Instituto Socioambiental

ITC – Comitê Intertribal

Nupi/Cesupa – Núcleo de Propriedade Intelectual/Centro Universitário do Pará

OIBI – Organização Indígena da Bacia do Içana

ORAU – Organización Regional de Pueblos indígenas del Ucayali (Peru)

PROMETRA – Organização de Promoção de Medicina Tradicional (Moçambique)

Pueblo Kuna (Panamá)

Red de Coordinación en Biodiversidad (Costa Rica)

Rede Norte de Biodiversidade, Propriedade Intelectual e Conhecimento

Tradicional

SPDA – Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

Terra de Direitos

TWN – Third World Network

Universidade Estadual de Feira de Santana

UFBA – Universidade Federal da Bahia
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PROJETO DE LEI No 4.961/05, DE 2005
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Altera dispositivos da Lei n.º 9.279, de 14 de
maio de 1996.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º – A Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula
direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

I - “Art. 10................................................................................

I - ............................................................................................
................................................................................................

IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos
encontrados na natureza ou dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma
de qualquer ser vivo natural, exceto substâncias ou materiais deles extraídas,
obtidas ou isoladas, as quais apresentem os requisitos previstos no art. 8º e que
não sejam mera descoberta.”

II – “Art. 18..............................................................................

I - ...........................................................................................
...............................................................................................

III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos
transgênicos e as substâncias e matérias previstas no inciso IX do art. 10, que
atendam aos requisitos de patenteabilidade previstos no art. 8º e que não sejam
mera descoberta.”
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n.º 9.279/96, que regula os aspectos da propriedade
industrial, contém dois dispositivos que dificultam, ou mesmo impedem,

a proteção patentária de inventos relacionados a organismos vivos, mesmo
quando há aplicação de técnicas complexas para manipulação desses organismos,
envolvendo novidade, inventividade e aplicação industrial. Várias substâncias
ou matérias presentes na natureza ganham serventia ou têm utilidade que gera
benefícios econômicos e sociais, apenas mediante manipulação humana. Alguns
exemplo disto estão na flora medicinal, na fito e na organoterapia, bem como na
obtenção de substâncias químicas, a partir de organismos e tecidos vivos.

O Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo, contando também
com a flora endêmica mais diversificada, chegando a um número superior a
cinqüenta e cinco mil espécies descritas, ou cerca de 22% do total mundial
conhecido.

As restrições à patenteabilidade de inventos relacionados a usos e
aplicações de matérias obtidas de organismos naturais desestimulam
investimentos públicos e privados direcionados ao conhecimento e ao
aproveitamento econômico da flora e da fauna brasileiras. Isto não ocorre na
maioria dos demais países, onde se estumula o estudo da botânica e da biologia
exógena, e os resultados tecnológicos e práticas aplicadas são passíveis de
patenteamento. O projeto de lei que ora submetemos ao exame da Casa visa a
superar este entrave legal no ordenamento jurídico brasileiro.

Sala das Sessões, de março de 2005.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
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ABA
www.abant.org.br

Aidesp
www.aidesep.org.pe

Ainbal
00 55 974711349

AS-PTA
www.aspta.org.br

CDB
www.biodiv.org

CEBDS
www.cebds.org.br

Cenargen
www.cenargen.embrapa.br

CGEN
www.mma.gov.br/port/
cgen/index.cfm

CSIR
www.csir.co.za

CTNBio
www.ctnbio.gov.br

Embrapa
www.embrapa.br

Epagri
www.epagri.rct-sc.br

Fetraf
www.fetrafsul.org.br

Fetagri
www.fetagrims.org.br

Fiupam
fiupam@yahoo.com.br
fiupam@uol.com.br

Foirn
foirn@uol.com.br

Funai
www.funai.gov.br

Funasa
www.funasa.gov.br

Ibama
www.ibama.gov.br

IDDRI
www.iddri.org

IIFB
www.iifb.net

Ilsa
www.ilsa.org.co

Inbrapi
www.inbrapi.org.br

Inpa
www.inpa.gov.br

Inpi
www.inpi.gov.br

IRD
www.ird.gov.br

ISA
www.socioambiental.org

Mapa
www.agricultura.gov.br

MCT
www.mct.gov.br

MDA
www.mda.gov.br

MMA
www.mma.gov.br

MPDFT
www.mpdft.gov.br

MRE
www.mre.gov.br

Nupi/Cesupa
www.cesupa.br/saiba
mais/nupi/nupi_exp.htm

OECD
www.oecd.org

OIT-ILO
www.ilo.org

OMPI-WIPO
www.wipo.int

OMS-WHO
www.who.int

ONU-UN
www.un.org

Prometra
www.prometra.org

Pronaf
www.pronaf.gov.br

SBPC
www.sbpcnet.org.br

Sibrargen
www.cenargen.embrapa.
br/recgen/sibrargen/
sibrargen.html

Sisnep
www.saude.gov.br/sisnep/
cep

TIRFAA-ITPGRFA
www.fao.org/ag/cgrfa/
itpgr.htm

Trips
www.wto.org/english/
tratop_e/trips_e/trips_e.htm

TWN
www.twnside.org.sg

UEFS-BA
www.uefs.br

Unec
www.funec.br

Unicamp
www.unicamp.br

Unifesp
www.unifesp.br

Diretório
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Siglário

ABA
Associação Brasileira de Antropologia

Aidesep
Asociación Interétnica de Desarollo de la
Selva Peruana

Ainbal
Associação Indígena do Balaio

Ametramo
Associação dos Médicos Tradicionais de
Moçambique

ARB
Acesso e Repartição de Benefícios

AS-PTA
Assessoria e Serviços a Projetos em
Agricultura Alternativa

CDB
Convenção sobre Diversidade Biológica

CEBDS
Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável

Cemem
Cooperativa Ecológica das Mulheres
Extrativistas do Marajó

Cenargen
Centro Nacional de Recursos Genéticos
e Biotecnologia

CGEN
Conselho de Gestão do Patrimônio
Genético

CNPq
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

COP
Conferencia das Partes

CSIR
Conselho de Pesquisa Cientifica e
Industrial - África do Sul

CTNBio
Comissão Técnica Nacional de

Biosegurança

DAF/SCTIE/MS
Departamento de Assistência Farmacêutica/
Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos/ Ministério da Saúde

DPG-MMA
Departamento do Patrimônio Genético -
Ministério do Meio Ambiente

ECO-92
Conferência Mundial para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Rio de
Janeiro, Brasil)

Embrapa
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária

Epagri
Empresa de Pesquisa Agropecuária
e Extensão Rural de Santa Catarina

FAO
Organização das Nações Unidas para

Agricultura e Alimentação

Fapesp
Fundação de Amparo a Pesquisa
do Estado de São Paulo

Fetagri
Federação de Trabalhadores
na Agricultura

Fetraf
Federação dos Trabalhadores na
Agricultura Familiar do Brasil

Fiocruz
Fundação Oswaldo Cruz

Fiupam
Federação Indígena Pela Unificação
e Paz Mundial
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Foirn
Federação das Organizações Indígenas
do Rio Negro

Funai
Fundação Nacional do Índio

Funasa
Fundação Nacional de Saúde

Ibama
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis

Iddri
Instituto de Desenvolvendo Sustentável e
Relações Internacionais

IIFB
Foro Indígena Internacional sobre
Biodiversidade

Ilsa
Instituto Latinoamericano de Servicios
Legales Alternativos

Inbrapi
Instituto Indígena Brasileiro para a
Propriedade Intelectual

Inpa
Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia

Inpi
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual

IRD
Instituto de Pesquisa para o
Desenvolvimento

Irpa
Ato de Proteção de Pesquisa Indígena

ITPGRFA
Tratado Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos para Agricultura
e Alimentação

Mapa
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

MCT
Ministério da Ciência e Tecnologia

MDA
Ministério do Desenvolvimento Agrário

MMA
Ministério do Meio Ambiente

MP
Medida Provisória

MPDFT
Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios

MRE
Ministério de Relações Exteriores

Nupi/Cesupa
Núcleo de Propriedade Intelectual/Centro
Universitário do Pará

OECD
Organização de Cooperação Econômica
e Desenvolvimento

OIT
Organização Internacional do Trabalho

Ompi
Organização Mundial de Propriedade
Intelectual

OMC
Organização Mundial do Comércio

OMS
Organização Mundial de Saúde

ONU
Organização das Nações Unidas

Prometra
Organização de Promoção de Medicina

Tradicional

Pronaf
Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar

SBPC
Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência

Sibragen
Sistema Brasileiro de Informação
de Recursos Genéticos
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Sisnep
Sistema de Informações Nacional
de Ética em Pesquisa

SUS
Sistema Único de Saúde

Tirfaa
Tratado Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos para Agricultura e
Alimentação

TLC
Tratado de Livre Comércio

Trips
Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual
Relacionados com o Comércio

TWN
Rede do Terceiro Mundo

UEFS-BA
Universidade Estadual de Feira de Santana

Unec
Centro Acadêmico de Caratinga

Unicamp
Universidade Estadual de Campinas

Unifesp
Universidade Federal de São Paulo

Upov
União Internacional para Proteção
das Obtenções Vegetais

Siglário

373-396.pmd 17/2/2006, 12:24395



tiragem desta edição
1.500 exemplares

A marca FSC é a garantia de que a madeira
utilizada na fabricação do papel interno deste livro provém
de florestas bem manejadas e outras fontes controladas,
gerenciadas de uma maneira ambientalmente adequada,

socialmente justa e economicamente viável

impressão e acabamento
Geográfica Editora

© 1996 Forest Stewardship Council

Fontes Mistas
Grupo de produto proveniente de florestas
bem manejadas e outras fontes controladas

www.fsc.org Cód. SW - COC - 1662

373-396.pmd 24/2/2006, 15:13396




