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APRESENTAÇÃO

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia impõe novos parâmetros de
competitividade à economia mundial. Especialmente, os avanços relacionados à
moderna biotecnologia têm criado novos mercados regionais e mundiais que
movimentam bilhões de dólares por ano, com perspectivas ilimitadas de
crescimento. Esse potencial econômico, entretanto, não advém somente da
produção de novos biomateriais, variedades vegetais geneticamente modificadas
e dos avanços da genômica, mas, igualmente, da relação direta entre
biotecnologia e biodiversidade. As novas biotecnologias seriam, assim,
responsáveis por agregar valor à biodiversidade no mercado globalizado,
destacando não os organismos vivos em si, mas a informação genética neles
contidas (ALBAGLI, 1998)1.

Nesse sentido, um processo de utilização global do saber local vem
sendo desencadeado, na maioria das vezes, à revelia das populações locais,
detentoras de tal saber. A cada dia vemos aumentar as denúncias a respeito da
apropriação indevida do conhecimento tradicional de povos nativos das
florestas com o objetivo de sintetizar novas drogas, cosméticos ou biomateriais,
obtendo patentes desses processos, sem qualquer contrapartida aos povos das
regiões detentoras da biodiversidade.

Dados publicados na revista da Universidade de Brasília em 2001 expõem a
falta de controle governamental em relação ao número de plantas, fungos e
microorganismos retirados das matas brasileiras e transformados em produtos e
patentes no exterior. De acordo com a publicação, dos quatro mil pedidos de
patentes de biotecnologia recebidos pelo Brasil, no período de 1995 e 1999, apenas
3% foram apresentados por pesquisadores nacionais, ou seja, 97% são estrangeiros.

O enorme potencial dos recursos, ainda por se conhecer, e a crescente
demanda comercial sobre as fontes naturais exigem um esforço grande,
sobretudo, das instituições próximas a essa biodiversidade, no sentido de
proteger o conhecimento gerado e promover a sua transferência de modo a
atender aos interesses da sociedade.

A idéia da realização do seminário Saber Local/Interesse Global: propriedade
intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional na Amazônia, surgiu em
virtude dessa demanda nacional e, principalmente, local. Pretende-se que a
discussão iniciada tenha continuidade e seja aprofundada com a realização de
outros fóruns, debates, palestras e cursos visando à estruturação e fortalecimento
de setores de Propriedade Intelectual nas instituições de pesquisa da região e
ações voltadas à proteção da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais.

1
ALBAGLI, S. Geopolítica da Biodiversidade. Brasília:  IBAMA, 1998.



A reflexão sobre o atual cenário de desenvolvimento da biotecnologia e,
por conseguinte, da crescente valorização comercial de produtos originados da
biodiversidade é crucial aos atores amazônicos, principalmente no que se refere
à revisão do papel, tradicionalmente, ocupado de meros provedores de recursos
naturais e conhecimentos. Alterar essa condição demanda uma atuação mais
pró-ativa dos sujeitos locais, tanto no que se refere à participação no processo de
desenvolvimento científico e tecnológico do país, quanto na compreensão das
ligações estreitas entre propriedade intelectual, biodiversidade e
conhecimentos tradicionais.

Com a realização do seminário, cujo resultado se consubstanciou na
presente publicação, as instituições promotoras pretendiam contribuir para a
inserção deste tema na agenda regional, de modo a propiciar a articulação dos
atores locais envolvidos com a questão. Dessa forma, o evento serviu como ponto
de partida à criação da Rede Norte de Propriedade Intelectual, Biodiversidade e
Conhecimentos Tradicionais. O desejo da formação desta Rede foi efetivado na
assinatura de uma Carta de Intenções que expôs os princípios e objetivos da
iniciativa. Esta carta, assinada por 26 instituições presentes no seminário
encontra-se em anexo a esta publicação.

A formação da Rede foi um importante passo no sentido de enfrentar as
inegáveis dificuldades e os imensos desafios que temos pela frente. Acreditamos
que a união e a cooperação dos atores locais é fundamental para superação dos
inúmeros obstáculos encontrados num percurso que tem por fim o
desenvolvimento regional socialmente responsável e ambientalmente sustentável.

João Paulo do Valle Mendes

Reitor
Centro Universitário do Estado do Pará

Peter Mann de Toledo

Diretor
MCT/Museu Paraense Emílio Goeldi
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NOTA DAS ORGANIZADORAS

A presente publicação resulta de esforços em perenizar as discussões e
contribuições ocorridas durante o Seminário “Saber Local/Interesse Global:
propriedade intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional na
Amazônia”, ocorrido no mês de setembro de 2003.

No entanto, devido a diversas dificuldades alguns importantes elementos
se perderam em decorrência da degravação das falas e da impossibilidade de obter
dos autores os artigos pertinentes às palestras apresentadas.

Contudo, o objetivo de registrar os resultados obtidos no evento foi
alcançado, apesar de parte do material, como perguntas e respostas que
integraram os debates, bem como, algumas palestras, não terem chegado em
tempo hábil para publicação.

De toda forma, com persistência e dedicação, acreditamos ter reunido um
conjunto de elementos que não apenas servem para a compreensão da temática
abordada e suas repercussões no modelo de desenvolvimento para a Região
Amazônica, como também demarcar um momento histórico de articulação e
parcerias entre os atores locais.

Vale, finalmente, esclarecer que o seminário foi realizado em um
momento histórico relevante, no qual se descubra o registro da marca “cupuaçu’ e
da patente do “cupulate” que, felizmente foram cancelados pelos escritório de
patentes japonés em decorreência da articulação social por meio da campanha “ o
cupuaçu é nosso”.

Eliane Moreira

Coordenadora do Núcleo de
Propriedade Intelectual do CESUPA

Carla Arouca Belas

Coordenadora do Núcleo de
Propriedade Intelectual do MPEG



Ao Dr. Edgar Medeiros
In Memoriam
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PALESTRA MAGNA

“Interesse Global no Saber Local: A
Geopolítica da Biodiversidade”

Sarita Albagli
(IBICT)

Biodiversidade como questão estratégica

A perda de biodiversidade desponta dentre os temas ambientais de
alcance global na década de 1980. Em linhas gerais, duas grandes motivações
contribuíram para projetar essa questão no cenário internacional e para
determinar o seu caráter estratégico: a conscientização sobre o papel da
biodiversidade como elemento essencial de suporte à vida e a valorização da
biodiversidade enquanto reserva de valor futuro.

A primeira dessas motivações associa-se ao aumento da percepção, por
crescentes segmentos das sociedades, a respeito da urgência de se tomarem
medidas de maior alcance visando resguardar a existência das diferentes formas
de vida na Terra. Durante bilhões de anos, a extinção de espécies ocorreu como
parte de processos dinâmicos e naturais, dando lugar ao surgimento de novas
variedades. Mas a atual destruição da biodiversidade, considerada a mais drástica
já ocorrida nos últimos 65 milhões de anos, é causada principalmente por práticas
humanas predatórias ao meio ambiente, as quais se acentuaram desde o
estabelecimento das modernas sociedades industriais. Calcula-se que a presente
taxa de extinção de plantas e animais seja centenas ou milhares de vezes maior do
que a que houve no passado.

A diversidade da vida é elemento essencial para o equilíbrio ambiental, já
que, sob a perspectiva ecológica, quanto maior a simplificação dos ecossistemas,
maior a sua fragilidade. A biodiversidade oferece também condições para que a
própria humanidade se adapte às mudanças operadas em seus meios físico e social
e disponha de recursos que atendam as suas novas demandas e padrões.
Historicamente, as áreas de aproveitamento de recursos genéticos e biológicos
têm sido inúmeras, destacando-se a alimentação, a agricultura e a medicina,
dentre outras aplicações.

A diversidade cultural – incluindo a diversidade de línguas, crenças e
religiões, práticas de manejo do solo, expressões artísticas, tipos de alimentação e
diversos outros atributos humanos – constitui também um componente essencial

Seminário "Saber Local/Interesse Global: propriedade intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional na Amazônia"
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da biodiversidade, considerando as recíprocas influências entre os ambientes
físico e cultural. Desse modo, o conceito de biodiversidade vem sendo hoje
ampliado para o de sócio-biodiversidade.

É cada vez maior o reconhecimento do papel positivo que populações
nativas e locais, particularmente populações ditas “tradicionais”, têm
desempenhado na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica. Ao
longo de décadas e séculos, essas populações vêm contribuindo para a
conservação e o desenvolvimento in situ de muitas espécies florestais
importantes, por meio de seu conhecimento empiricamente acumulado sobre os
habitats naturais, bem como de suas práticas agrícolas e de subsistência
adequadas ao meio ambiente local, atuando como verdadeiras guardiães do
patrimônio biogenético do planeta. No entanto, a conversão e a degradação das
florestas têm sido acompanhadas da desagregação dessas comunidades, de suas
práticas e de seus conhecimentos, ou seja, a perda de biodiversidade tem também
correspondido uma significativa perda de diversidade sóciocultural.

A outra motivação, igualmente fundamental, para tornar a biodiversidade
uma temática estratégica deve ser compreendida no contexto da passagem de um
paradigma técnico-econômico intensivo em recursos naturais para um outro
baseado na crescente importância da informação e do conhecimento dos pontos
de vista econômico, geopolítico e social. Esse paradigma técnico-econômico,
emergente desde os anos 1970, veio, em certa medida, responder à necessidade de
superar a rigidez do padrão fordista anterior, baseado na produção em linha de
montagem para a fabricação em escala de produtos idênticos.

O novo paradigma baseia-se no desenvolvimento de um conjunto de
tecnologias genéricas intensivas em conhecimento científico. Essas chamadas
novas tecnologias correspondem a uma série de aplicações de descobertas
científicas, cujo núcleo central consiste no desenvolvimento de uma capacidade
cada vez maior de tratamento da informação, bem como de sua aplicação direta
no processo produtivo: seja de informação simbólica, por meio das novas
tecnologias da informação e comunicação; seja ainda da informação da matéria
viva, por intermédio da engenharia genética, base das biotecnologias avançadas.

Nesse cenário, informação, conhecimento e inovação tornam-se variáveis
cada vez mais estratégicas. Por um lado, desempenham importante papel na
melhoria da qualidade de vida e ampliam as possibilidades de capacitação e
participação cidadã, assim como de transparência e eficácia dos aparatos e
serviços governamentais. Por outro lado, passam a ocupar o centro das novas
formas de acumulação do capital contemporâneas. No plano econômico,
agregam valor a bens e serviços, permitindo a reprodução ampliada do capital. No
plano geopolítico, potencializam o exercício da hegemonia política e militar. No
plano social, ditam padrões de consumo em escala planetária.

Seminário "Saber Local/Interesse Global: propriedade intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional na Amazônia"
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Nesse mesmo contexto, os recursos da natureza, de início simples
matéria-prima para a construção da base material das sociedades industrializadas,
tornam-se também fontes para as experimentações da ciência e tecnologia
avançadas, dando origem à fabricação de produtos de alta sofisticação e de
elevado valor agregado no mercado mundial. O avanço da fronteira
científico-tecnológica, possibilitando a manipulação da vida em nível genético e
o desenvolvimento das biotecnologias avançadas, potencializou largamente os
usos e aplicações da diversidade biogenética e ampliou o interesse de importantes
segmentos econômicos na biodiversidade como capital natural de realização
futura. Dessa perspectiva, valoriza-se nem tanto a vida em si, mas a informação
genética nela contida.

O desenvolvimento científico-tecnológico representa, assim, a grande
fronteira a ser conquistada no século XXI. Como parte desse cenário, acentua-se
a tendência à apropriação privada de informações e conhecimentos, por meio de
instrumentos legais cada vez mais rigorosos de proteção à propriedade
intelectual. A noção de que o sistema de patentes deve contribuir para aumentar a
difusão de conhecimentos vem cedendo espaço para a antiga idéia do direito
natural à proteção patentária, segundo a qual o simples fato de investir em
pesquisa justifica seu monopólio. Verifica-se, assim, o estabelecimento de uma
legislação de proteção da propriedade intelectual cada vez mais abrangente e
restritiva, geralmente estabelecida de acordo com os padrões e interesses dos
centros de poder mundial. A natureza – e pode-se dizer a própria vida – tende a
ser “virtualizada” em fragmentos microscópicos patenteáveis, tornando-se
passível de privatização pelos grandes agentes econômicos.

Esta tendência insere-se ainda em um quadro de crescente oligopolização
da economia mundial, restringindo cada vez mais a cooperação técnico-científica
a um intercâmbio de informações e conhecimentos entre os grandes grupos
líderes dos vários segmentos econômico-produtivos. Fica, então, evidente que os
chamados interesses globais são na verdade interesses muito bem localizados e
concentrados geograficamente – em um conjunto de países centrais – que têm,
isto sim, a pretensão de se fazerem hegemônicos sobre o conjunto do planeta.

O ponto que gostaria de ressaltar, portanto, é que a biodiversidade, ao
mesmo tempo em que é hoje uma questão ecológica (fator relevante ao equilíbrio
ambiental e à reprodução da vida) e técnico-científica (fonte de informação para a
biotecnologia e a engenharia genética), caracteriza-se também como questão
geopolítica, geoeconômica e geocultural (objeto de estratégias e conflitos que se
projetam sobre o território). O território não se reduz, então, à sua dimensão
material ou concreta; ele é igualmente um campo de forças, uma teia ou rede de
relações e conflitos sociais.
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Nesse novo paradigma, a biodiversidade envolve uma variada gama de
interesses e pressões em torno de dois aspectos fundamentais. Os que detêm
ciência e tecnologia avançadas são também os que almejam ter livre acesso aos
recursos genéticos e biológicos e conhecimentos tradicionais associados. Os que
ainda dispõem de ricas reservas de natureza e contam com importante acervo de
conhecimentos tradicionais sobre as mesmas preocupam-se em garantir
soberania e manter o controle sobre tais recursos. Ou seja, as diferenças e os
conflitos entre tais projetos e estratégias refletem, em grande medida, desiguais
disponibilidades espaciais de recursos biogenéticos e de conhecimentos sobre
essa biodiversidade. É na disputa sobre o controle das vias de acesso à informação
e aos conhecimentos estratégicos passíveis de agregar valor à biodiversidade que
se estabelecem os principais pontos de conflito e de barganha.

O acesso à informação contida na biodiversidade e a capacidade de uso
econômico e social dessa informação requerem, por sua vez, o acesso ao acervo de
conhecimentos, seja ele formalizado e dito avançado, seja ele tácito, construído
no âmbito das práticas culturais, enquanto conhecimento tradicional.

A essa geopolítica corresponde então uma cronopolítica, em que os
processos de dominação e de desigualdade apóiam-se não apenas no domínio do
espaço e dos fluxos, mas também no domínio do tempo. A velocidade se impõe,
na forma de inovações contínuas, apresentando-se como um dado irreversível no
mundo atual. É a imposição de um modelo de desenvolvimento, nem sempre
sustentável do ponto de vista das sociedades locais. Não se trata simplesmente da
dicotomia entre os “mais” e os “menos” desenvolvidos; os “avançados” e os
“atrasados” ou “tardios”. Trata-se de uma dinâmica muito mais perversa, em que
o rápido subordina o lento; o moderno e hegemônico reconhece, apropria-se e
capitaliza para si o que há de mais dinâmico no chamado tradicional.

Proteção dos conhecimentos tradicionais

Diante desse quadro, os conhecimentos de comunidades locais, incluindo
povos indígenas e outras populações tradicionais, passam a despertar um interesse
crescente nas indústrias que atuam em áreas associadas às biotecnologias, ao
servirem como verdadeiros “atalhos” para as atividades de bioprospecção.

O mercado de produtos farmacêuticos derivados de plantas utilizadas pela
medicina praticada por populações tradicionais é hoje estimado em bilhões de
dólares anuais, mas uma parcela ínfima dos lucros obtidos com esses fármacos
retorna para essas comunidades. É cada vez mais freqüente o patenteamento,
pela indústria, de produtos derivados desses materiais genéticos, causando
impedimentos ao seu uso pela sociedade, e particularmente pelas comunidades
localizadas nos territórios de onde se originaram.
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De acordo com definição do Conselho Mundial de Povos Indígenas, de 1977:

“povos indígenas são grupos de populações como nós, os quais,
desde os tempos remotos, têm habitado as terras onde moramos;
os quais são conscientes de possuir um caráter comum próprio,
com tradições sociais e meios de expressão associados ao país
herdado de nossos ancestrais; com uma língua própria nossa e
tendo certas características essenciais e únicas que nos conferem
uma forte convicção de pertencer a um povo, que tem uma
identidade nossa e deve assim ser visto pelos outros.” (apud AXT
et alii, 1993).

Alguns aspectos estão geralmente presentes nas formas como se definem e
caracterizam esses grupos sociais: uma história comum, cujo desenvolvimento
sofreu um duro golpe com o processo colonizador; uma identidade étnica e
sócio-cultural; e a ocupação ancestral de dado território. Tais grupos reivindicam
direitos de caráter coletivo, como o direito à terra, aos recursos naturais nela
existentes, à auto-determinação política e à cultura própria.

No caso dos direitos relacionados à biodiversidade, alguns preferem o
termo populações ou comunidades tradicionais, que abrangeria também, por
exemplo, os agricultores que desenvolvem práticas tradicionais na agricultura.
Outros ainda sugerem o termo comunidades locais como mais apropriado,
referindo-se a “um grupo de pessoas possuindo uma organização social
estabelecida, que as mantenha unidas seja em uma determinada área ou de
alguma outra maneira...” (NIJAR, 1996).

Essas populações tradicionais, ao terem exercido teimosamente sua
territorialidade, criando raízes e exercitando uma intimidade com a natureza ao
seu entorno, acumularam uma sabedoria que só a permanência no lugar, ao longo
de gerações, poderia propiciar. Uma sabedoria baseada em um outro ponto de
vista, sob um outro olhar, de uma outra perspectiva cultural e civilizatória.

Progressivamente, abre-se espaço, em nível internacional, para o
reconhecimento de direitos das comunidades nativas e tradicionais sobre seus
conhecimentos e práticas, bem como para o debate sobre os meios de
conceder-lhes estatuto jurídico apropriado. Três sortes de considerações têm
permeado a discussão a respeito da proteção aos conhecimentos tradicionais:

(a) a importância de se resguardarem os conhecimentos e práticas das
comunidades locais, frente ao papel que elas têm, historicamente, desempenhado
na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica e genética;

(b) a crescente valorização dos conhecimentos tradicionais, diante da
constatação de sua relevância na indicação da localização e dos possíveis usos e

Seminário "Saber Local/Interesse Global: propriedade intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional na Amazônia"



22

aplicações comerciais dos recursos biogenéticos, fazendo com que o acesso a esses
recursos esteja cada vez mais vinculado ao seu “componente intangível” (ou seja, o
conhecimento tradicional associado);

(c) o compromisso moral de assegurar que essas populações usufruam dos
ganhos e benefícios advindos do uso de seus conhecimentos e participem das
decisões relativas a esse uso.

Consolida-se o suposto de que os conhecimentos tradicionais devem ser
reconhecidos como “uma criação intelectual das comunidades” e não a “herança
comum da humanidade”, e que se deve outorgar às populações que os detêm o
poder de decisão, controle e usufruto de sua apropriação e utilização. A forma de
fazê-lo suscita, no entanto, muitas dúvidas e controvérsias, como, aliás, não
poderia deixar de ser, dado o caráter absolutamente novo da questão.

Alguns advogam que os conhecimentos dessas comunidades devem ser
considerados parte dos sistemas de inovação tecnológica formalmente
estabelecidos e, desse modo, obter reconhecimento no regime de proteção à
propriedade intelectual hoje vigente. Por outro lado, existe a preocupação de
que, na definição de um sistema de proteção aos conhecimentos e práticas
tradicionais, e tendo em vista seu caráter eminentemente coletivo, não se
procure imprimir o sentido individualista e monopolista que caracteriza os
atuais padrões de proteção à propriedade intelectual, “comodificando” (ou seja,
reduzindo a meras mercadorias) esses conhecimentos e os recursos biogenéticos
mantidos e desenvolvidos por essas culturas, e privatizando-os com fins
estritamente comerciais.

Essa “comodificação” dos recursos genéticos é também objeto de
preocupação, frente a seus possíveis impactos negativos sobre os sistemas
tradicionais de intercâmbio local de espécies nativas e cultivares e sobre os
padrões culturalmente estabelecidos nas práticas das comunidades tradicionais
com relação à biodiversidade. Pode-se constituir também em um estímulo à
competição entre países ou comunidades vizinhas que compartilham de riquezas
biogenéticas comuns e, ainda, em um potencial incentivo à superexploração
comercial de regiões ricas em recursos genéticos e biológicos.

Outros sugerem que, ao invés de se contemplarem a proteção dos
conhecimentos tradicionais no âmbito dos sistemas de propriedade intelectual
existentes, simplesmente se restrinjam aos direitos de propriedade intelectual
sobre invenções derivadas ou apoiadas em conhecimentos tradicionais. Há ainda
os que advogam, por outro lado, que bastaria obter o consentimento prévio
informado das populações indígenas para fazer uso das informações derivadas de
suas práticas e conhecimentos.
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Daí que ganhem força propostas para a criação de sistemas sui generis de
proteção de direitos de propriedade intelectual que sejam apropriados ao modo
particular como esses grupos sociais produzem conhecimento. Para tratar a
matéria, cunharam-se termos como os de “direito intelectual coletivo”, “direito
coletivo de propriedade intelectual”, “direito aos recursos tradicionais” e ainda
“direito à integridade cultural e intelectual”.

Há também controvérsias sobre a quem caberia a titularidade desses
direitos - se às comunidades ou a seus representantes, se a organizações
governamentais ou a representações de outro tipo. Essa questão torna-se ainda
mais complexa, particularmente, no caso das práticas em agricultura, ao
constatar-se que boa parte desses conhecimentos foi construída ou é partilhada
por grupos sociais territorialmente dispersos, não podendo ser exclusiva de um
determinado grupo.

É bom lembrar que, como todo conhecimento, parte importante desses
conhecimentos tradicionais é tácita, ou seja, reside e desenvolve-se em crenças,
valores e práticas comunitárias; provêm do aprender fazendo, usando e
interagindo. Esse conhecimento tácito encontra-se associado a contextos
geográficos específicos; ele deriva da experimentação, sendo transmitido e
desenvolvido por meio de interações locais. É um conhecimento dinâmico, não é
um acervo estático, sendo definido menos por sua antigüidade e mais pelo
processo social pelo qual é desenvolvido, compartilhado e utilizado. De uma
perspectiva ampla, trata-se de um patrimônio cultural – incluindo
conhecimentos, habilidades, crenças, arte, moral, leis, hábitos e costumes –
construído no tempo/história e no espaço/território2.

Ou seja, não bastam instrumentos legais de proteção desses
conhecimentos. São necessárias estratégias muito mais amplas que envolvam
uma complexa teia de questões culturais, políticas e econômicas.

A Convenção sobre Diversidade Biológica

Em nível internacional, algumas iniciativas têm se destacado no debate
sobre instrumentos de proteção de direitos (e particularmente do conhecimento)
das populações tradicionais, seja no âmbito da Organização Mundial do
Trabalho (OIT); da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI);
de bancos de desenvolvimento multilateral (como o Banco Mundial e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento); além de outros órgãos e comissões da
Organização das Nações Unidas (ONU), como a Organização para Alimentação
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e Agricultura (sigla em inglês FAO3) e outras agências internacionais. Mas o pólo
de poder e influência sobre essa questão desloca-se, cada vez mais, para a
Organização Mundial do Comércio (OMC), particularmente, o Acordo sobre
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (mais conhecido
pela sigla em inglês TRIPs4).

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) firmada durante a
Rio-92, tenta ser um contraponto nesse debate, instituindo um novo regime e um
novo código de conduta internacional para tratar a questão da biodiversidade. A
Convenção introduz algumas inovações no tratamento desse tema: considera a
biodiversidade também no nível genético; trata a conservação associadamente ao
uso sustentável; condiciona o acesso a recursos genéticos à transferência de
tecnologias. Além disso, reconhece a autoridade, os direitos e deveres dos
Estados nacionais sobre seus recursos genéticos e biológicos e incorpora a
preocupação com os interesses e benefícios das populações tradicionais.

Muitos consideram que a CDB não contempla adequadamente a
proteção dos direitos e interesses das comunidades locais e populações
tradicionais. Já outros argumentam que a CDB vem contribuindo para estimular
a proteção dos conhecimentos e práticas dessas comunidades, embora abordando
a questão de forma vaga e genérica. A Convenção aborda, explícita ou
implicitamente, alguns aspectos fundamentais a respeito do tema. Em seu
preâmbulo afirma a importância de conhecimentos e práticas tradicionais para a
conservação e o uso sustentável da biodiversidade, recomendando que os
benefícios resultantes da utilização desses conhecimentos sejam compartilhados
de modo justo e eqüitativo.

Vários artigos da CDB tocam essa questão, sendo o Artigo 8 ( j ) o mais
abrangente a esse respeito. Este tem sido interpretado como uma abertura ou, ao
menos, um estímulo ao envolvimento das comunidades locais e tradicionais nos
procedimentos relacionados ao acesso a recursos genéticos, ao reconhecer o
direito dessas comunidades de decidir sobre o uso de seus conhecimentos e de
participar dos benefícios daí advindos. Por outro lado, segundo o Artigo 15 da
CDB, a autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos é o governo
nacional do país provedor desse material, o qual é também reconhecido como o
beneficiário dos ganhos comerciais ou de outra natureza advindos do seu uso, não
se fazendo qualquer menção às comunidades tradicionais nesse caso.

Um outro aspecto importante dessa problemática refere-se ao caráter
simultâneo de público e privado da biodiversidade e ao papel do Estado nesse
contexto. O novo regime instituído, a partir da CDB, define a biodiversidade
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como objeto de preocupação comum, mas, não mais um bem comum da
humanidade. O abandono do princípio de herança comum e o estabelecimento
de regras para o seu acesso poderia ser interpretado como tendo
institucionalizado o exercício de direitos proprietários sobre os recursos
genéticos, transformando-os em bens comercializáveis. Recorre-se à própria
lógica do mercado para buscar alguma contrapartida ao “concedente” dos
recursos biogenéticos e conhecimentos associados (seja país ou comunidade) por
uma apropriação que já vinha ocorrendo, na prática, sem qualquer retribuição ou
regulação a respeito.

Mas, embora sujeitos à apropriação privada, os recursos biogenéticos,
enquanto componentes do meio ambiente – reconhecidamente um “macrobem
público de uso comum” – são também bens de interesse público. Cabe ao Estado,
enquanto autoridade sobre a biodiversidade de um país, garantir que seu uso
privado tenha em consideração esse interesse público. Dos Estados, espera-se e
cobra-se a proteção dos interesses das comunidades tradicionais, oferecendo-lhes
condições de sobrevivência física e cultural e, no caso específico da
biodiversidade, estabelecendo um aparato institucional que contemple a garantia
de seus direitos, inclusive, como vem sendo reivindicado por vários segmentos,
direitos de proteção à propriedade intelectual ou similar. Por outro lado, os
interesses representados no Estado Nacional não, necessariamente,
correspondem aos das comunidades locais. Essas, geralmente, constituem
microunidades histórico-culturais distintas, no âmbito de macroestruturas que
são os Estados-Nações.

Fato é que as discussões em torno da implementação da CDB têm
contribuído para levantar a questão, tanto no plano internacional quanto ao nível
interno dos países. As instâncias reguladoras e os aparatos jurídico-normativos
mostram um espaço privilegiado para o debate e a negociação dessa questão.

Por outro lado, tornam-se também evidentes os limites da ação
institucional. Ainda que represente importante elemento de mudança, não basta
estabelecer um arcabouço jurídico-normativo de âmbito internacional ou
nacional. É preciso o respaldo de uma dinâmica social e política muito mais
ampla que é determinada pelas práticas concretas dos atores.

Desafios e oportunidades

No caso do Brasil, o Estado tem como desafio tratar de forma integrada a
questão nacional brasileira, as questões específicas a cada uma de suas regiões
ricas em biodiversidade e a questão das populações tradicionais.

Associadamente ao estabelecimento, no país, de instrumentos legais
reguladores do acesso a nossos recursos genéticos e conhecimentos das
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populações tradicionais aqui existentes, em bases justas para o país e para essas
populações, é preciso ainda:

(a) investir em ciência e tecnologia voltadas para ampliar a base de
conhecimentos sobre nossos recursos genéticos e biológicos e sobre as
possibilidades de aproveitamento econômico e social desses recursos;

(b) investir em melhorias na qualidade de vida das populações locais e
povos indígenas, tornando-as parceiras da proteção e valorização dos recursos
naturais que as cercam; e

(c) reconhecer a importância e oferecer condições para que esses
conhecimentos “tradicionais” sejam não apenas protegidos, mas para que
também continuem a ser gerados.

Finalmente, devo assinalar que a temática da biodiversidade pode vir a ser
não apenas expressão ou resultado de uma dinâmica geopolítica global, mas
também um elemento de mudança no desenvolvimento futuro desse quadro mais
amplo, a partir do processo político que se estabelece ao seu entorno.

No novo regime internacional sobre a biodiversidade, afirma-se a
soberania dos Estados-Nações mais vulneráveis no sistema internacional sobre
suas reservas de natureza, ante as pressões e a cobiça de interesses externos; ao
mesmo tempo em que esses mesmos Estados são chamados à responsabilidade
no sentido de tomarem medidas efetivas de proteção do meio ambiente.
Coloca-se, ainda, em evidência a urgência de se reverterem práticas milenares de
saqueio e exploração de riquezas naturais, contemporaneamente renovadas com a
chamada biopirataria internacional.

Impõem-se, por outro lado, as pressões para elevar à condição de atores,
cujos direitos, opiniões e modos de vida sejam respeitados e garantidos,
populações, historicamente, marginalizadas e submetidas ainda hoje à ameaça de
genocídio - não só cultural, mas de fato. E, por fim, coloca-se como central o
questionamento sobre a tendência à hegemonia do mercado, e a necessidade de
recuperar a ética e de resgatar o valor intrínseco da natureza e da vida.

A questão da biodiversidade, em sua forma contemporânea, coloca, então,
uma agenda de temas que apontam para a necessidade de um novo desenho
geopolítico pautado na democracia política e social.
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O objetivo é discutir a questão da biotecnologia e da biodiversidade, as
idéias sobre o uso da Biotecnologia na melhor apropriação, enriquecimento ou
agregando valor à biodiversidade e aos conceitos sobre Biotecnologia e
Biodiversidade, bem como, o que seria o próprio uso econômico da biodiversidade.

Biotecnologia, propriamente dita, é uma aplicação antiga, desde os
primórdios dos tempos já utilizamos as técnicas biotecnológicas quando falamos
do uso de leveduras e de outros microorganismos para fazer pão, vinho e outros
produtos. Mas, somente no início do século passado, foi citada por um
engenheiro agrícola da Hungria. Basicamente, quando falamos de Biotecnologia,
estamos citando um conjunto amplo de tecnologias que trabalham e manipulam
organismos vivos, ou partes deles, para gerar produtos, processos e serviços.
Estamos falando de Bio – Vida, com tecnologia, tecnologia de agregação de
valor, em organismos vivos ou partes deles, gerando produtos, processos e
serviços. Hoje, temos um potencial enorme de uso e geração de serviços. Se
estamos falando de Biotecnologia falamos de um conjunto de áreas do
conhecimento. Um exemplo, quando eu penso em melhoramento genético
tradicional incorporo a biotecnologia, por meio das áreas como, genética,
bioquímica, patologia, fisiologia, farmacologia e um conjunto de outras áreas do
conhecimento, não deixando de agregar a contribuição das áreas das ciências
humanas, como economia, direito, como parte e componente da biotecnologia.

O mesmo vale quando pesquisamos e desenvolvemos, por exemplo, a
engenharia genética de plantas, então, vamos trabalhar com diversos genes, com
marcadores moleculares, com estrutura, função gênica, fisiologia de plantas,
dentre outros. Estaremos gerando conhecimento em diversas áreas e com
diversas aplicações que poderão ser utilizadas no melhoramento e na geração de
produtos, processos e serviços. Vale destacar que neste processo de transferência
de tecnologias geradas nos centros de conhecimento teremos que compor uma
mesa com advogados, sociólogos e economistas, além dos pesquisadores, para
tratar do processo de negociação da tecnologia, do conhecimento.
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Quando falamos de biotecnologia é bom lembrar que estamos falando de
tecnologia, de organismos vivos, de biodiversidade. Não estamos trabalhando
somente com biologia, bioquímica, fisiologia e uma série de áreas do
conhecimento isoladamente, mas também, conforme já apontado, com as áreas
de humanas, incluindo advogados, sociólogos e economistas, trabalhando no
tema Biotecnologia-Biodiversidade.

Exemplificando um pouco sobre as aplicações da Biotecnologia, ou
melhor, de produtos e processos já em uso na saúde humana e animal, podemos
citar produtos com interferon e insulina, kits diagnósticos para doenças tropicais,
vacinas. Estamos pesquisando em terapia gênica, na terapia celular.

No âmbito da agricultura e alimentos incluímos toda à parte de
melhoramento e reprodução animal, controle biológico de pragas,
melhoramento e reprodução vegetal, produção de alimentos, alimentos
enriquecidos, podendo, cada vez mais, aumentar a lista de produtos que estão
sendo gerados e disponibilizados no mercado. No meio ambiente utilizamos
muito a biotecnologia, inclusive para melhor conhecer a imensa biodiversidade
que possuímos, na identificação e caracterização da biodiversidade, na
conservação, na busca de gens, dentre outros aspectos.

Usamos a biotecnologia para a bioprospecção, biorremediação,
biodegradação, para recuperação de áreas degradadas e manutenção e
conservação dessas áreas. Na área da biodiversidade vegetal temos o uso de
feromônios, estudos de resistência das plantas e fitomedicamentos derivados da
área vegetal. Na área animal, temas como, conservação, manutenção e
reprodução de espécies, de raças silvestres e exóticas, sexagem, multiplicação,
fecundação in vitro e um conjunto de técnicas utilizadas na área animal; produção
de anticorpos monoclonais; vacinas para uso animal, ou seja, um conjunto de
técnicas que se usa, hoje, na área animal, com aplicação da biotecnologia. Na área
microbiológica, todo uso da indústria de enzimas de alimentos não só para
alimentos novos. Temos também potencial para geração de novos medicamentos
que utilizam microorganismos, bactérias fixadoras de nitrogênio, etc.

Quanto às técnicas, somente vamos citá-las rapidamente: citogenética,
biologia celular, biologia molecular, engenharia genética, cultura de células, dentre
outras. Vale destacar que várias das instituições de P&D da Região Norte possuem
competência e estão expandindo esta competência em biotecnologia. A título de
ilustração, um levantamento encomendado pelo Ministério apontou a existência
de 304 empresas biotecnológicas no país. Destaca-se que várias das empresas de
biotecnologia possuem um ciclo de vida curto, mas são intensas em tecnologia e
conhecimento. Mesmo com necessidade de ajustes, este estudo aponta que
estamos trabalhando num mercado com alto potencial, principalmente, àquele
associado ao uso da biodiversidade. Somente, a título de exemplo do mercado da
biotecnologia em relação a um produto de diagnóstico terapêutico, estamos
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falando, possivelmente, de um mercado de 24 bilhões de dólares. Para diagnósticos
de doenças estamos falando de um crescimento médio de 9% ao ano, incluindo
novas doenças, assim como, o aperfeiçoamento daqueles produtos existentes que
hoje utilizam técnicas de biologia molecular. Temos nesta área o desenvolvimento
de novos produtos como anticorpos monoclonais, vacinas, etc.

Na agricultura sabe-se que o potencial de uso da biotecnologia na
agricultura não está somente nos grandes volumes de exportações, mas também
no melhoramento da espécie para o pequeno e médio agricultor. Estamos falando
de um mercado real e potencial de alguns bilhões de dólares que utilizam espécies
agrícolas resistentes por transgenia, melhoramento vegetal, controle biológico de
praga, diagnósticos, sementes de melhor qualidade e de um conjunto de outros
produtos. Ademais possuímos riqueza presente em nossa biodiversidade. Melhor
dizendo, estamos falando do conjunto de gens e espécies que temos, existentes
em nossa biodiversidade.

Há uma questão relacionada à própria perda da biodiversidade, ou seja,
achamos que vamos continuar eternamente com nossa biodiversidade, porém,
acima do nosso querer, existem problemas bem conhecidos que passam por
questões como erosão genética, expansão de fronteira agrícola, introdução de
doenças exóticas, monocultura, contaminação de águas, solos e atmosfera,
mudanças climáticas e sabemos que essa lista pode ser ampliada.

Não podemos esquecer que cabe a nós conservar a nossa biodiversidade, e
não é só conservá-la in situ, por meio de parques nacionais, reservas ou reservas
extrativistas ou uma série de outros mecanismos existentes hoje regulamentados
pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), cujo ator principal
é o Ibama, além dos Estados e Municípios, mas, podemos, também, conservá-la
ex situ, ou seja, fora do local de origem, em banco de germoplasma, coleções de
pesquisa, coleções de referências, jardins botânicos, dentre outras modalidades,
como consta da Convenção sobre Diversidade Biológica, convenção esta da qual
o Brasil foi um dos primeiro países signatários.

Hoje já existem técnicas suficientes que podem ser utilizadas na
conservação, não somente da semente ou da planta, mas do polém, de fragmentos
de DNA, como reserva estratégica da humanidade e, também, conhecer melhor
as espécies e trabalhá-las para que se tenha um patrimônio no país que deve ser
olhado e tratado como uma questão de segurança presente e futura da nação. Não
se está falando somente de espécies comestíveis, mas de espécies nativas que
ainda são desconhecidas para nós. Devemos saber da importância de conhecê-las,
conservá-las, não somente in situ, mas, principalmente, ex situ, para que
possamos aprender a melhor forma de reproduzi-las, repovoá-las e utilizá-las.
Nesse ponto, a biotecnologia é uma ferramenta central que pode ser, muito bem,
utilizada de forma eficiente e eficaz na conservação dessas espécies, sejam plantas,
animais ou microorganismos.
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Finalmente, o tema central que seria biotecnologia e biodiversidade, ou
seja, como podemos utilizar efetivamente a biotecnologia para conservação e uso
sustentável da biodiversidade.

Pode ser usada, conforme já falado, não só na conservação das espécies, no
conhecimento dessas espécies, na geração de informação de biodiversidade, mas
podemos, usando a biologia molecular, a cultura de tecidos, a engenharia
genética, a clonagem e outras técnicas utilizadas, gerar novas drogas para saúde;
maior produtividade agrícola; novas rotas farmacêuticas na produção de vacinas,
em plantas geneticamente melhoradas; na produção de alimentos, preservando as
espécies em extinção, dentre muitas outras ações relacionadas a conservação e uso
sustentável e econômico da biodiversidade.

Podemos utilizar também a genômica e a proteômica como ferramentas
para melhor conhecer a biodiversidade. É como abrir o livro dessas espécies e
conhecer suas vidas, conhecer, exatamente, as seqüências genéticas, quais as
proteínas que se expressam, como agregar conhecimento dessas espécies ou
mesmo otimizar o uso destas em aplicações futuras. Isso tudo é biotecnologia que
pode ser, ou melhor, já é aplicada hoje no conhecimento e identificação de
potencialidades das espécies da nossa biodiversidade.

A título de exemplo, o mundo todo fala em fitomedicamentos, alguns
dados aqui são discutíveis, porque estamos, realmente, falando de um mercado
em expansão, onde 25% dos produtos prescritos e industrializados são originários
de plantas, seja extratos, isolados, puros ou modificados, ou seja, é um mercado
existente e estimado em US$ 14 bilhões. Cada número que olhamos, cada base
que consultamos, utiliza um dado diferente, mas é um mercado de cerca de 14
bilhões de dólares e em expansão. O mercado brasileiro hoje gira em torno de 360
milhões de reais, então, estamos falando de reais, falando da nossa moeda, mas
não deixa de ser um mercado em crescimento e, note-se, estamos falando
somente de fitomedicamentos.

Outros dados, bastante interessantes, apontam que 56% dos produtos
fabricados no mercado para medicamentos são sintéticos, 44% estão envolvidos em
produtos naturais. Novas rotas biotecnológicas estão sendo utilizadas e pesquisadas
para novos fármacos que envolvem produtos biológicos, ou seja, estamos
pesquisando plantas, usando a origem biológica, não só por questões de custo, mas
por questões estratégicas das empresas e mesmo de aceitação do consumidor.

Dentre as ações que o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) está
atuando algumas são relacionadas a fitomedicamentos. Nós temos uma
regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), bastante
rigorosa e que tem que ser cumprida para registro de um fitomedicamento.
Então, em 2001, nós divulgamos um edital específico voltado à certificação de
qualidade e melhoria de rotas de produto de fitomedicamentos. Essas são
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algumas das parcerias que foram construídas e que estão em desenvolvimento.
Este foi um exemplo específico que fizemos para P&D em fitomedicamento,
mas sabemos que temos que incentivar a parceria público-privado, envolvendo
empresas e academia e organizações não governamentais voltadas ao uso
econômico da biodiversidade.

Um outro trabalho que o MCT apoiou é o Sistema de Informação de
Coleções de Interesse Biológico, o SICol, trabalhando com o Centro de
Informação em Referencia Ambiental (CRIA), em Campinas/São Paulo, porque
detectamos algo muito importante, não só na área microbiológica, mas em todas as
áreas de conservação ex situ, que é a disponibilidade de informação sobre o que
temos depositado em bancos e coleções. O microorganismo é depositado num
banco e o pesquisador ou empresas podem acessá-lo. Não há no Brasil um banco
central de microorganismos; são várias coleções distribuídas pelo país. Há coleções
na Embrapa, no Evandro Chagas, no Museu Goeldi, na FIOCRUZ, no INPA,
em diferentes universidades de diferentes categorias, desde coleções de pesquisas (o
próprio pesquisador guarda e conserva, como seu tesouro nacional e quase sempre
não o duplica e se acontecer um acidente, perde tudo) ou aquelas mais
profissionais, chamadas de coleções de serviços. Essas são algumas das coleções que
disponibilizaram os dados, então, para se ter uma idéia, há o INCQS, que é uma
coleção de referência na área de saúde; as coleções de bactérias da Embrapa; o
IOC/FIOCRUZ, com a coleção de fungos, e um conjunto de outras coleções,
sendo possível fazer uma importante busca, não só de interesse acadêmico, mas
também é possível acessar publicações científicas e a um conjunto de outros dados,
utilizando-se da ferramenta denominada Bioinformática aplicada a biodiversidade.

Bioinformática não é só genômica, mas, também, é uma ferramenta
relacionada ao uso inteligente da informação da biodiversidade. Estamos fazendo
um suporte das ações em biodiversidade para conhecê-la melhor. Atualmente, o
trabalho é realizado oferecendo apoio aos Centros de Recursos Biológicos dando
suporte a algumas coleções detectadas que o necessitam, o apoio ao P&D em
fitomedicamento, ampliação da capacidade nacional em bioinformatica, não só
para genoma, financiando as redes de genoma e proteoma. Por exemplo, estamos
financiando a REALGENE que é a rede de genoma aqui da Região Norte, que
está trabalhando com guaraná, mas que tem um potencial enorme em seqüenciar
outros organismos de interesse local, além de estar capacitando pessoal em
diferentes técnicas biotecnológicas em toda a região.

Não se pode deixar de pensar nos aspectos legais envolvidos com a
biotecnologia e a biodiversidade. Mas, há que se discutir sim, e saber, claramente,
quais são os aspectos legais envolvidos nestes temas, como tratar a propriedade
intelectual, principalmente, para proteger o conhecimento associado ao uso da
biodiversidade. Temos que saber negociar com sabedoria esse conhecimento.
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Outro aspecto é a questão de acesso e repartição de benefícios, assunto
que está sendo muito discutido no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético
(CGEN) e temos que trabalhar de forma inteligente o acesso a esse patrimônio.
Não adianta colocarmos “porteiras” e impedimentos, pois somente vamos
expandir a biopirataria. Então, cabe construirmos leis transparentes e factíveis de
implementação e que o retorno, realmente, ocorra por meio de contratos
eficientes, claros, objetivos, que contenham, detalhadamente, a repartição de
benefícios, caso a caso.

Outro ponto é a questão de biossegurança que não deve ser restrita,
relacionada a organismos geneticamente modificados (OGM), o que se
constituiria um grande erro. Existem aspectos muito mais sérios relativos a
biossegurança que vão além dos organismos geneticamente modificados, os
denominados OGMs. Estamos na Região Amazônica que apresenta um
conjunto não identificado de arbovirus e de outros tipos de vírus que devem que
ser tratados com a devida cautela e segurança, necessitando de laboratórios com
níveis de segurança P1, P2, P3 até P4. Portanto, temos que ir além da
biossegurança relacionada aos OGMs.

Há também a Lei de Proteção a Cultivar, cuja implementação está sob a
responsabilidade do Ministério da Agricultura e que, no caso, busca proteger
os cultivares.

Finalmente, temos que pensar na bioprospecção, no aspecto do uso
econômico da biodiversidade, nas perspectivas de mercado, de agregação de
valor, de retorno de benefícios às comunidades locais, aos povos tradicionais, às
comunidades indígenas, mesmo a população brasileira. Temos que pensar em
bioprospecção passando pelos aspectos éticos, do conhecimento da nossa
biodiversidade, do uso inteligente dessa biodiversidade, da questão do uso da
tecnologia. Temos que pensar na parte de propriedade da tecnologia, da
biossegurança, nos aspectos éticos, conhecimento, informação e uma série de
outras questões que passam pelo uso da biodiversidade. Estamos pensando em
capital, em negociação, em mercado, capital de risco. Em qual capital? Os
governos têm que investir, mas não é só governo, a iniciativa privada também tem
que alocar capital de risco.

Temos também que capacitar pessoal para negociar. Todos acham que
irão ganhar muito dinheiro com a Biodiversidade, mas devem saber negociar, não
é 15%, 30% do lucro líquido que se ganha numa negociação, numa
bioprospecção. Hoje, sabemos que estamos muito aquém neste ponto. Podemos
pensar em ocupar mercado, mercados pequenos, com produtos locais ou mesmos
grandes mercados, mas com capacidade de negociação, dentre outros aspectos.

Finalmente, são todos os aspectos que temos que tratar na bioprospecção,
não só na tecnologia, mas nas estratégias, nas alianças, na prospecção, no conteúdo
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do que estamos trabalhando: qual organismo? qual a planta? qual o “bicho”? Temos
que pensar no processo, no manejo, no acesso. Nós temos que pensar nas pessoas,
pois, são as pessoas que vão gerar esse conhecimento, são elas que vão “por a mão na
massa” e acima de tudo, massa crítica é importante, pessoal qualificado,
conectividade por meio de redes, fornecedores, serviços, infra-estrutura.

Ao pensarmos em biotecnologia e biodiversidade não podemos só pensar
na plantinha fechada numa área, mas ela dentro de um contexto de um
ecossistema que envolve diversos outros fatores além da planta em si, mas toda
questão envolvida nesses aspectos.
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Relação entre Propriedade Intelectual e
Biodiversidade

Eliane Moreira
(CESUPA)

INTRODUÇÃO

As evoluções científicas e tecnológicas aportadas pela chamada de Era da
Revolução Biotecnológica (RIFKIN, 1998), trouxeram novos paradigmas para o
cenário mundial e também para o Brasil. Dentro desse contexto é crescente o
interesse pelo acesso e uso de recursos biológicos provenientes da biodiversidade ou
do genoma humano que compõe a matéria-prima fundamental da biotecnologia.

No contexto da biotecnologia, os países megadiversos possuem um papel
estratégico que demanda o estabelecimento de regras para o acesso e uso desses
recursos, aliadas à garantia do uso sustentável da biodiversidade, a repartição de
benefícios e a valorização dos conhecimentos gerados pelas comunidades locais e
povos indígenas. Com o intuito de enfrentar essas questões foi criado um regime
internacional que veio a ser consagrado pela Convenção da Diversidade
Biológica - CDB1.

Por outro lado, a biotecnologia, como qualquer atividade econômica
inserta no contexto capitalista, demanda um regime de apropriação de seus
resultados garantidos pelo regime internacional de propriedade intelectual,
regulamentado pelo Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), administrado no âmbito da
Organização Mundial do Comércio2.

Muito tem se discutido acerca da possibilidade de convívio entre estes
dois instrumentos. Alguns países alegam a existência de incompatibilidades,
argumento que, junto a outros, justificou a negativa dos Estados Unidos da
América em ratificar a CDB, ao passo que, outro grupo de países, sustenta não
existirem incongruências, como Brasil e boa parte dos países Europeus.

De fato, a biotecnologia criou fortes interseções entre biodiversidade e
propriedade intelectual e seus respectivos regimes internacionais. Compreender a
interação entre os temas biodiversidade e propriedade intelectual e, em
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conseqüência destes dois regimes, é fundamental para que se compreenda a
problemática da chamada “biopirataria”.

A PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E A CONVENÇÃO
DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA.

Segundo Mendonça-Hagler (2004, p. 17)3, as condições climáticas e
ambientais propícias à megadiversidade biológica existem em apenas 7% do
território do planeta, apesar disso, o interesse na utilização destes recursos está,
atualmente, presente em todos os setores da vida humana e não encontra limites
relativos à fronteiras. Este cenário associado à crescente perda da biodiversidade
permitiu que discussões sobre o acesso e uso da biodiversidade ganhassem fôlego
na década de 80 e culminassem com o estabelecimento da CDB em 1992.

A CDB, como instrumento de Direito Internacional, estabelece marcos
para o funcionamento de um regime de acesso e uso da biodiversidade e dos
conhecimentos tradicionais criando previsões legais para a conservação da
biodiversidade e condicionando a sua utilização à sustentabilidade, sendo esta a
premissa que deve guiar os debates sobre biodiversidade.

Para tanto, a CDB estabeleceu um regime especial para o acesso e uso da
biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais à ela associados determinando
no artigo 15, que o Acesso a Recursos Genéticos deve respeitar os direitos
soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais, e que a autoridade para
determinar o acesso a recursos genéticos pertence aos governos nacionais e está
sujeita à legislação nacional. Prevê ainda que o acesso, quando concedido, deverá
sê-lo de comum acordo, sujeitando-se ao consentimento prévio fundamentado
da Parte Contratante provedora desses recursos.

Além disto, a CDB reconheceu expressamente o direito dos povos
indígenas e comunidades locais sobre os seus conhecimentos relacionados à
biodiversidade dispondo no artigo 8 “j”:

Artigo 8. Conservação in situ:

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme
o caso:
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j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar
e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades
locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais
relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade
biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a
participação dos detentores desse conhecimento, inovações e
práticas; e encorajar a repartição eqüitativa dos benefícios oriundos
da utilização desse conhecimento, inovações e práticas;

Dessa forma, é lícito afirmar que a CDB criou premissas para o
desenvolvimento de novos processos e produtos baseados na biodiversidade e nos
conhecimentos tradicionais e, ao fazê-lo, criou um ambiente propício para a
afirmação de uma nova ética no campo da pesquisa e do desenvolvimento
tecnológico, baseada na soberania, no desenvolvimento distributivo e na função
sócio-ambiental da propriedade intelectual. Esta verdade aparece clara no
tratamento destinado à temática do acesso e transferência de tecnologia com as
disposições do artigo 16:

Artigo 16. Acesso à Tecnologia e Transferência de Tecnologia:

2. O acesso a tecnologia e sua transferência a países em
desenvolvimento, a que se refere o § 1 acima, devem ser
permitidos e/ou facilitados em condições justas e as mais
favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais
quando de comum acordo, e, caso necessário, em conformidade
com o mecanismo financeiro estabelecido nos arts. 20 e 21. No
caso de tecnologia sujeita a patentes e outros direitos de
propriedade intelectual, o acesso à tecnologia e sua transferência
devem ser permitidos em condições que reconheçam e sejam
compatíveis com a adequada e efetiva proteção dos direitos de
propriedade intelectual. A aplicação deste parágrafo deve ser
compatível com os §§ 3, 4 e 5 abaixo.

3. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas,
administrativas ou políticas, conforme o caso, para que as Partes
Contratantes, em particular as que são países em desenvolvimento,
que provêem recursos genéticos, tenham garantido o acesso à
tecnologia que utilize esses recursos e sua transferência, de comum
acordo, incluindo tecnologia protegida por patentes e outros
direitos de propriedade intelectual, quando necessário, mediante
as disposições dos arts. 20 e 21, de acordo com o direito
internacional e conforme os §§ 4 e 5 abaixo.
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5. As Partes Contratantes, reconhecendo que patentes e outros
direitos de propriedade intelectual podem influir na
implementação desta Convenção, devem cooperar a esse respeito
em conformidade com a legislação nacional e o direito
internacional para garantir que esses direitos apóiem e não se
oponham aos objetivos desta Convenção (grifo nosso).

Conforme é possível verificar, o artigo 16 reconhece as interações viscerais
entre a temática do acesso e uso à biodiversidade e aos conhecimentos
tradicionais associados, a partir da verificação de que boa parte desta interação
redundará na proteção de seus resultados por meio dos sistemas vigentes de
propriedade intelectual, o que representa dizer que, à luz da CDB, os direitos de
propriedade intelectual, para serem obtidos, devem obedecer aos seus ditames
propugnando a conciliação entre os referidos regimes.

O SISTEMA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Para a efetiva implementação da CDB é crucial o estabelecimento de
instrumentos de convívio entre este regime e o Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), que
formata o Sistema Internacional de Propriedade Intelectual, que regula a
apropriação dos resultados do desenvolvimento científico e tecnológico, os quais
também se aplicam aos produtos e processos obtidos a partir da utilização da
biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados.

Nesse campo, biodiversidade e a propriedade intelectual se entrelaçam
perante a importância dos resultados do desenvolvimento científico e tecnológico
baseados na biodiversidade para o mercado.

O Sistema de Propriedade Intelectual destina-se a proteger as criações do
espírito humano, “corresponde ao direito de apropriação que o homem pode ter
sobre suas criações, obras e produções do intelecto, talento ou engenho”
(REPICT, p.11).

O Sistema de Propriedade Intelectual é, sem sombra de dúvidas, um
sistema criado para viabilizar a apropriação do trabalho e de seus resultados de
modo a permitir o funcionamento do Sistema de Inovação, isto é, a propriedade
intelectual entra no circuito “PESQUISA - DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO - PROTEÇÃO DOS RESULTADOS (POR MEIO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL) - INSERÇÃO DA TECNOLOGIA
NO SETOR PRODUTIVO DEMANDANTE”.

Para viabilizar este intento o sistema de propriedade intelectual
estrutura-se em torno dos direitos de autor (que abraçam as obras literárias e
artísticas, o software e os nomes de domínio) e dos direitos de propriedade
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industrial (patentes, marcas, desenhos e modelos industriais, indicações
geográficas e cultivares) (OMPI, 2004).

É um arcabouço que, inegavelmente, se serve à realização dos fins do
sistema capitalista (BARBOSA, 1999, p.31), portanto, sua finalidade é gerar
apropriação por meio de um mecanismo de direito de propriedade caracterizados
pelo direito de usar (servir-se, utilizar e excluir terceiros), usufruir (receber os
frutos naturais e econômicos), dispor (transferir e alienar) e reaver (reinvindicar
de quem injustamente o detenha).

A propriedade intelectual, como forma de monopólio concedida pelo
Estado, é um mecanismo capaz de conferir àquele que produz inventos e criações,
recompensas por suas contribuições inovadoras disponibilizadas à sociedade, dessa
forma, são reconhecidos os avanços criativos, científicos e tecnológicos gerados.

O sistema de propriedade intelectual é dinâmico e obedece, em boa
medida, às modificações do sistema de inovação, isto é, a cada momento em que
se cria um novo paradigma tecnológico, novas formas de proteção são criadas
dentro da lógica de garantia de monopólios para a produção e comercialização.

É um sistema que revoluciona em vários momentos da história,
principalmente pelo fato de ter rompido os critérios tradicionais do direito de
propriedade, até então, estritamente, ligados à materialidade, passando a
privilegiar coisas que não eram consideradas como geradoras de propriedade,
assim ocorreu com o reconhecimento do direito de autor, baseando-se em uma
premissa básica de retribuição e de justiça nas relações sociais.

Apesar de ser necessário reconhecer a propriedade intelectual como um
elemento crucial para o sistema de inovação dos países, sendo, portanto de suma
importância para o desenvolvimento de qualquer nação - em especial, para os
países em desenvolvimento que poderão usar esse sistema de forma benéfica - é
necessário reconhecer que muitas vezes ele é perverso e precisa ser “domado”.

Atualmente, estamos perante um paradigma de desenvolvimento
científico e tecnológico que conduz à necessidade de modificação e reflexão sobre
as novas formas de proteção dos resultados da pesquisa desenvolvidas a partir da
utilização da biotecnologia.

A revolução biotecnológica propiciou uma severa modificação e, pode-se
dizer, endurecimento do sistema de propriedade intelectual, pois, dentro do jogo
do mercado passou a ser imprescindível a garantia de mecanismos de contrapartida
aos investimentos despendidos com as pesquisas de base biotecnológica.

No momento atual, quando se fala em biotecnologia, abrem-se novas
fronteiras no sistema de propriedade intelectual sobre as quais é necessário
refletir, principalmente, no que diz respeito às patentes biotecnológicas que
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representam uma transição do sistema que solicita do Estado a proteção aos
investimentos realizados nas pesquisas biotecnológicas, empurrando fronteiras e
desafiando os limites éticos e jurídicos estabelecidos.

Diversas categorias do sistema de propriedade intelectual possuem
inter-relação com a biodiversidade, dentre as quais é possível destacar as
indicações geográficas, as marcas, os cultivares e as patentes, que possuem um
papel de extrema relevância.

A patente “é o direito outorgado pelo Governo de uma nação a uma pessoa,
o qual confere a exclusividade de exploração do objeto de uma invenção ou de um
modelo de utilidade, durante um determinado período, em todo o território
nacional” (BLASI, 2000, p. 29). Segundo os pilares do sistema de patentes que
compõem a propriedade intelectual, a patente deve ser concedida de forma a valorizar o
avanço técnico-científico realizado, para isso, o inventor revela seu invento para o
público (patere significa abrir), contribuindo para o desenvolvimento, em troca, recebe o
direito de explorar seu invento com exclusividade.

Para a concessão de uma patente existem requisitos inarredáveis:
novidade (não pode ser algo que já está no estado da técnica), atividade inventiva
(não pode ser uma mera descoberta, deve ser algo “inventado”) e aplicação
industrial (passível de produção e comercialização). Sem tecer maiores
comentários sobre tais critérios é possível perceber que não se pode patentear algo
que já exista na natureza, pois é fundamental que se privilegie uma invenção, uma
criação real, o que não se coaduna, por exemplo, com a possibilidade de
patenteamento do todo ou parte de seres vivos integrantes da biodiversidade.

No entanto, as pressões em torno da necessidade de retorno dos
investimentos feitos pelas indústrias biotecnológicas têm, paulatinamente,
forçado as fronteiras das regras patentárias verificando-se um grande
movimento, por parte de alguns países, pela flexibilização do sistema de
propriedade intelectual, em uma luta constante para que seja admitido um
número cada vez maior de patentes sobre coisas que antes eram, inegavelmente,
impensáveis de serem patenteadas.

Essa flexibilização (liberalização) do sistema teve como grande marco o
primeiro patenteamento de um ser vivo ocorrido nos EUA, o chamado caso
Chakrabarty. Tratava-se de um microorganismo transgênico criado para
degradar petróleo visando à despoluição em casos de acidentes com navios
petroleiros em alto-mar. Essa patente foi negada pelo escritório americano e o
caso foi levado ao judiciário. A Suprema Corte Americana se posicionou pela
concessão da patente4. Desse momento em diante, as pressões sobre o sistema
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tem sido cada vez maiores, com a concessão galopante de patentes sobre produtos
da biodiversidade que se constituem em meras descobertas.

O artifício das “patentes de uso” (muito aceito nos EUA), isto é, a
admissibilidade do patenteamento do todo ou parte de seres vivos relacionados a
uma finalidade identificada (descoberta), tem posto em cheque o requisito da
inventividade permitindo a constituição de verdadeiros “latifúndios intelectuais”5.

Em parte, essas atividades têm encontrado supedâneo no Acordo TRIPS
que, no artigo 27, adota uma postura mínima, deixando à escolha dos países
membros, a possibilidade ou não de restringir a patenteabilidade de seres vivos,
estabelecendo o que é matéria patenteável e deixando à escolha dos países a
possibilidade de não patentear organismos vivos, mas ao fazê-lo, via transversa,
permite o seu patenteamento:

ARTIGO 27 - Matéria Patenteável

3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos
essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais,
excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Não
obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais,
seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema “sui
generis” eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto
neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor
do Acordo Constitutivo da OMC.

Porém, a existência da CDB, exige esforços que viabilizem o seu convívio
com o TRIPs, com vistas à adequação de seus ditames à necessária efetividade de
suas previsões. Nesse sentido, um dos maiores temores dos países que sustentam
a incompatibilidade desses dois instrumentos reside na possibilidade de, num
futuro próximo, países como o Brasil, exigirem dos requerentes de pedidos de
patentes obtidas utilizando biodiversidade ou conhecimentos tradicionais a
comprovação de que a legislação pertinente foi cumprida.

No entender de alguns países isto representaria a inserção de mais um
requisito à patenteabilidade que, segundo o Acordo TRIPs, não devem passar de
três condições: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, sob pena dos
países sofrerem sanções6.
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observância às regras morais e ao interesse social, dentre outros aspectos.



Caminhando nesse rumo o Governo Brasileiro apresentou proposta de
alteração do TRIPs no âmbito do GATT, solicitando alterações no artigo 27. 3,
propondo a seguinte inserção:

Nesse contexto, o Brasil tem defendido as seguintes posições:

1) a manutenção da flexibilidade para os membros do acordo
excluírem plantas e animais;

2) emenda ao artigo para permitir aos membros outras condições
para o patenteamento, como: a) identificação da fonte do material
genético; b) conhecimento tradicional usado para obter esse
material; c) evidência de repartição justa e eqüitativa de benefícios;
e, d) evidência de consentimento prévio informado para
exploração da patente;

3) a inserção de uma nota agregada ao artigo esclarecendo que
descobertas ou materiais de ocorrência natural não são
patenteáveis; e

4) a manutenção da flexibilização para os membros decidirem qual
é o mais efetivo sistema de proteção sui generis”(LIMA, et all,
2003, p. 206) 7.

A proposição brasileira tem razão de ser e parte do pressuposto de que a
propriedade intelectual, como qualquer direito de propriedade, está vinculada à
sua função sócio-ambiental.

FUNÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL E O ACESSO E USO DA BIODIVERSIDADE
E DOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS.

De fato, o sucesso de qualquer regime de acesso e uso da biodiversidade
está condicionado à construção de pontes cooperativas com o sistema de
propriedade intelectual, pode-se dizer, que a função sócio-ambiental da
propriedade intelectual deve ter como condição a obediência e respeito aos
valores que emanam do regime da CDB.

Sob esse aspecto, vale inclusive referir que, como qualquer direito de
propriedade, a propriedade intelectual está vinculada, para sua validade e
manutenção, à sua função sócio-ambiental que se alia à idéia de justiça e observância

Seminário "Saber Local/Interesse Global: propriedade intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional na Amazônia"

45

7
Sobre o tema ver LIMA, André, BAPTISTA, Fernando ; BESUNSAN, Nurit. Direitos Intelectuais Coletivos
e Conhecimentos Tradicionais. Documentos do ISA: Brasília, 2003, p. 206.



dos princípios éticos do desenvolvimento científico e tecnológico. Esta posição se
coaduna com o previsto no artigo 7 do Acordo Trips, que ora se transcreve:

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de
propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da
inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia,
em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento
tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e
econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

Nesse mesmo sentido, o artigo 41, 2, prevê:

2 - Os procedimentos relativos à aplicação de normas de proteção dos
direitos de propriedade intelectual serão justos e eqüitativos. Não
serão desnecessariamente complicados ou onerosos, nem
comportarão prazos não razoáveis ou atrasos indevidos (grifo nosso).

A partir dessa premissa é de se concluir pela necessidade de constituir
critérios para o atendimento da função sócio-ambiental da propriedade
intelectual em matéria biotecnológica, a ponto de condicionar sua própria
validade. Nesse sentido, o conceito de função sócio-ambiental da propriedade
intelectual impõe, no mínimo, a observância dos seguintes preceitos: respeito aos
direitos de soberania; uso sustentável da biodiversidade; valorização e respeito ao
conhecimento tradicional associado à biodiversidade; observância do
desenvolvimento distributivo; o direito de resistir ao mau uso do
desenvolvimento científico e tecnológico; a ação preventiva do Estado; e a estrita
observância da atividade inventiva para a concessão de patentes biotecnológicas.

• Soberania: qualquer direito de propriedade intelectual que viole o
direito soberano dos Estados decidirem acerca do acesso e uso da
biodiversidade está em rota de colisão com sua função
sócio-ambiental e, portanto, não deve nem mesmo ser concedido.

• Uso sustentável da biodiversidade: o uso sustentável da
biodiversidade decorre da análise das condições de acesso e uso de
seus recursos, o que se refere à autorização por parte do país provedor.

• Conhecimento Tradicional Associado: de extrema relevância,
ainda, reconhecer como decorrência da função social da
propriedade intelectual a valorização e proteção do conhecimento
tradicional, não como uma deferência às comunidades
tradicionais, mas como reconhecimento do seu valor ancestral e de
sua contribuição para a conservação da biodiversidade.
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• A valorização e o respeito desses conhecimentos implica no
rompimento do movimento histórico que tem caminhado no
sentido de sua depreciação, pois, ao longo dos anos, esse
conhecimento tem sido utilizado para o desenvolvimento da
biotecnologia sem o devido respeito às comunidades tradicionais.

• Isso não ocorre por acaso, e se deve a desvalorização desse
conhecimento por um sistema arraigado que acredita que este é um
conhecimento menor, porque não cabe vinculado aos mecanismos
cartesianos de construção do conhecimento. Esse paradigma precisa
ser banido a fim de que possamos dar um salto para garantir a efetiva
proteção e valorização destes sistemas de saberes.

• Desenvolvimento distributivo: a repartição de benefícios justa e
eqüitativa demanda, por outro lado, que a utilização pela
biotecnologia dos recursos da biodiversidade e do conhecimento
tradicional sejam balizados pela premissa inarredável da repartição
justa e eqüitativa dos benefícios advindos dessa utilização e da
garantia real da soberania dos países sobre esses recursos. E,
finalmente, o atendimento e a persecução incessante da paz e
justiça sociais também na utilização desses sistemas.

• Direito de Resistir ao Mau Uso do Desenvolvimento Científico e
tecnológico: refere-se ao controle social que deve acompanhar o
desenvolvimento científico e tecnológico, propondo
questionamentos, acompanhando sua evolução e garantindo sua
utilização em prol da sociedade através do direito de resistir ao
mau uso do conhecimento gerado pela ciência e tecnologia8.

• Ação preventiva do Estado: o papel do Estado é crucial para a
consagração da função sócio-ambiental da propriedade intelectual
e representa a necessidade do indeferimento ou não
reconhecimento de plano de direitos de propriedade intelectual
que não observem o regime da CDB. A compreensão de
propriedade intelectual a partir da primazia do atendimento da
função sócio-ambiental da propriedade demanda do Estado a
efetividade de sua condição de Estado de bem estar social que
conduza políticas que garantam a utilização da propriedade
intelectual voltada a sua finalidade social.
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• Banimento do privilégio de atividades não inventivas: deve-se
demarcar a impossibilidade de deferir direitos concernentes à
patentes que se sustentem em meras descobertas e que firam a ética
do sistema.

CONCLUSÃO

Apesar do indiscutível interesse econômico em torno da biodiversidade e
dos conhecimentos tradicionais associados, não se pode perder de vista o sentido
da sua proteção que se refere ao seu valor intrínseco revelado por sua função
ecológica, sua função de equilíbrio de ecossistemas e seu significado cultural,
conforme consagrado na CDB. Portanto, ao se pensar em proteção da
biodiversidade é crucial que se pense para muito além do mercado que hoje existe
e que pode ou não se manter com as mesmas demandas, pois como sabemos, o
mercado é voluntarioso.

É necessário enfrentar o desafio proposto pelo cenário traçado
desenvolvendo uma postura ativa e participativa, para tanto, se faz necessário
compreender o atual momento do desenvolvimento científico e tecnológico,
onde se insere a biotecnologia, dentro da perspectiva do desenvolvimento
econômico do país que dever estar sujeito aos princípios do desenvolvimento
sustentável visando o equilíbrio ecológico, a viabilidade econômica e, sobretudo,
a justiça social.

Em conclusão, é relevante afirmar que para a garantia da efetiva proteção da
biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados é preciso que o Estado
brasileiro assuma um compromisso de não conceder patentes à produtos ou
processos obtidos ao arrepio da legislação de acesso aos recursos genéticos e de
proteção do conhecimento tradicional associado. Para tanto, se faz necessária a
constituição de uma posição real de conciliação entre a Convenção da Biodiversidade
e o acordo TRIPS, a qual demanda o atendimento aos direitos consagrados.

É preciso conhecer o Sistema de Propriedade Intelectual e utilizá-lo à
favor dos interesses do País, desenvolvendo estratégias ofensivas (tais como, a
utilização de alguns dos instrumentos da propriedade intelectual em defesa da
nossa região como, por exemplo, implementar a proteção de produtos
amazônicos por meio das indicações geográficas, valorizando o local onde foram
gerados e a cultura que lhes atribui significado). São também primordiais as
estratégias defensivas, tais como a contestação de patentes obtidas ao arrepio da
CDB ou por meio do uso abusivo do sistema de patentes, assim como está sendo
feito em relação ao “cupulate”9.
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Em 2003, um grupo de representante da sociedade civil descobriu a solicitação de uma patente no Japão sobre o
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Embrapa, e portanto não existia novidade. A sociedade civil se mobilizou e contestou a patente obtendo êxito em
sua demanda.



É preciso demarcar um momento de reação ao uso abusivo do sistema de
propriedade intelectual por meio de um compromisso pactuado entre os diversos
atores amazônicos que garanta o desenvolvimento biotecnológico sustentável
voltado ao atendimento dos critérios de justiça, anteriormente referidos e,
principalmente, ao desenvolvimento sustentável da região.
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Acordos Internacionais TRIPS e CDB

Vanessa Dolce de Faria
(MRE)

Represento o Itamaraty, ratifico a importância em mostrar a visão de que
é extremamente necessário aproximar os negociadores da sociedade, de todos os
seus segmentos e falar a respeito da relação entre propriedade intelectual e
biodiversidade nos fóruns econômicos.

A Divisão de Propriedade Intelectual do Itamaraty negocia todos os
temas de propriedade intelectual, inclusive a relação entre “biodiversidade e
propriedade intelectual”, na Organização Mundial do Comércio (OMC), na
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) ligada à Organização
das Nações Unidas (ONU), na ALCA e no MERCOSUL, além do acordo
quadro de integração entre o MERCOSUL e a União Européia.

Apresento um panorama geral sobre as negociações na área específica que
tem relevância para as discussões aqui e enfatizo as negociações na OMC por dois
motivos: em primeiro lugar, porque na OMC o Brasil e muitos outros países
megadiversos têm uma proposta ofensiva de reforma do sistema patentário
internacional; em segundo lugar, porque estamos em Belém, mas,
simultaneamente, está acontecendo a Conferência Ministerial de Cancún,
conferência da OMC em que esses temas estão sendo debatidos e negociados.

Para falar sobre as discussões na Organização Mundial do Comércio
retomam-se algumas idéias já expostas a respeito da Convenção da Diversidade
Biológica que chamaremos de CDB. Voltemos para o ano de 1992, e, por que
isso? Porque em 1992, com a CDB, uma série de diretrizes internacionais foram
estabelecidas pela primeira vez. Até 1992, os recursos biológicos eram
considerados patrimônio da humanidade. O que reconhece a CDB? Qual é a sua
grande importância no marco da nossa discussão aqui? A partir de 1992 foi
reconhecida a soberania dos Estados sobre os recursos biológicos e
reconheceram-se também outras duas diretrizes que são de fundamental
importância para o nosso debate a respeito das discussões na OMC: em primeiro
lugar, o princípio de que o acesso aos recursos genéticos deve estar sujeito ao
consentimento prévio informado das partes contratantes; e, em segundo lugar, há
o encorajamento da repartição de benefícios oriundos da utilização do
conhecimento tradicional. Finalmente, reconhece-se que patentes ou outros
direitos de propriedade intelectual sejam complementares à CDB e não
contrariem os preceitos da convenção. Isso foi no ano de 1992.

Saindo um pouco da esfera de negociação ambiental e passando para a
econômica, ao final de 1994, com o encerramento de uma etapa de negociações
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comerciais que ficou conhecida como Rodada Uruguai, em que se criou a
Organização Mundial do Comércio, a OMC (1995), um dos acordos que
passaram a integrar essa organização foi o Acordo TRIPS, que é o acordo que
disciplina os aspectos comerciais ligados à propriedade intelectual.

Os países em desenvolvimento aceitaram essa negociação, mas havia
desde o início um grande desconforto, sobretudo porque os países em
desenvolvimento não possuíam um nível de proteção tal qual o Acordo TRIPS
viria a exigir. Bem, no TRIPS há dois dispositivos que precisam ser detalhados
para demonstrar como o funcionamento do sistema patentário, hoje, não evita a
“biopirataria” e, por essa razão, explica a proposta do Brasil para reformá-lo.
Trata-se do artigo 27, que estabelece os requisitos para o patenteabilidade. Para
se patentear um processo ou um produto devem ser preenchidos os seguintes
requisitos: atividade inventiva, aplicação industrial e a novidade.

No artigo 27, inciso terceiro, alínea B, estão previstas as exceções: plantas
e animais podem ser patenteados, mas podem também não o ser; é dada a opção
de patentear ou não plantas e animais, desde que os cultivares, especificamente,
sejam protegidos por patentes, ou por um sistema “sui generis”, ou por uma
mistura de ambos. Nesse mesmo artigo, há a previsão de sua revisão, após quatro
anos da entrada em vigor, que se deu em 1995, portanto, a revisão se iniciou em
1999. É nesse âmbito de revisão que o Brasil apresentou a primeira proposta de
emenda ao TRIPs.

Segundo o Acordo TRIPS, uma patente pode ser concedida se forem
preenchidos os três requisitos já mencionados. E isso é que leva ao que estamos
discutindo aqui, a “biopirataria”, no campo patentário: não há como, da forma
como se estrutura o sistema patentário internacional hoje, se evitar a concessão de
uma patente, por exemplo, conferida sobre um processo obtido a partir de algum
recurso genético da Amazônia, se o processo ou produto for considerado novo,
inventivo e com possibilidade de aplicação industrial pelo escritório patentário
junto ao qual foi depositado o pedido da patente. Ocorre que, também, a CBD
reconheceu, internacionalmente, outros preceitos, sobretudo a soberania dos
Estados sobre seus recursos biológicos. Nós acreditamos que esses preceitos devem
ser incorporados ao Acordo TRIPs, ou seja, falando de forma bem simples, essas
regras de concessão devem mudar, incorporando outras regras da CDB.

As propostas circuladas pelo Brasil e, depois, juntamente, com grupo de
países em desenvolvimento megadiversos (em 2002 e 2003) busca conciliar a
CDB e o Acordo TRIPS. A idéia básica é a seguinte: as patentes a serem
concedidas sobre processos ou produtos que versem sobre materiais biológicos ou
que tenham sido obtidos a partir de conhecimentos tradicionais associados
devem preencher não apenas os três requisitos previstos no artigo 27 do TRIPS,
mas também a outros três requisitos consoante a CDB. E quais são esses três
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requisitos? São, exatamente, os princípios da Convenção: a) deve ser identificada,
no pedido de patente, a origem do recurso biológico ou do conhecimento
tradicional associado e, também, a origem do país, do recurso e do conhecimento;
b) deve ser explicitado o consentimento prévio informado conforme
regulamentado na lei nacional; e, finalmente, c) deve haver a repartição de
benefícios conforme dispuser a lei nacional.

Nesse momento, em Cancún, na Conferência Ministerial da OMC, o
Brasil defende que esse tema é um tema de “implementação”, o que significa, no
jargão negociador, tratar-se de um assunto cuja negociação é necessária para o
avanço das demais áreas de negociação.

Paralelamente, ao que acontece na OMC, o tema também vem sendo
discutido na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Na OMPI, há um
Comitê que se chama “Comitê Intergovernamental de Propriedade Intelectual,
Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore”, que foi criado,
justamente, para discutir esses três temas que o nomeiam. Nesse comitê, discute-se
a criação do que se convencionou chamar um sistema “sui generis” de proteção. E o
que seria esse tal sistema? Porque que se chegou a essa denominação?

Existe, praticamente, um consenso entre os países em desenvolvimento
megadiversos, de que, embora, a propriedade intelectual possa proteger de
alguma forma os conhecimentos tradicionais existe uma forte preocupação que
determina a posição do Brasil nesse fórum, de que o caráter holístico dos
conhecimentos tradicionais seja preservado.

Não se quer, de fato, a proteção pelos instrumentos de propriedade
intelectual de uma forma estanque, compartimentada. Deveria haver uma forma
de proteção genérica que levasse em conta todo o processo de criação e
manutenção do conhecimento, embora, é verdade, ainda seja muito difícil
visualizar isso. Tal forma de proteção não existe hoje na propriedade intelectual,
cujos instrumentos tradicionais têm limitações para proteger algo que é tão
específico, particular, como são os conhecimentos tradicionais. As patentes, por
exemplo, têm prazo; os direitos de autor pressupõem titulares individuais (e os
conhecimentos tradicionais muitas vezes são coletivos); a indicação geográfica
não protegeria o aspecto imaterial que o conhecimento tradicional engloba,
protegeria apenas o produto pela origem geográfica dele, mas, não o
conhecimento passado de geração para geração. Dadas essas limitações, tem-se
discutido na OMPI como poderia ser criado um novo sistema.

Na discussão desse novo sistema, “sui generis”, os países desenvolvidos
tendem a querer criar alguma coisa dentro da propriedade intelectual, porém
mais adaptada. Já os países em desenvolvimento costumam defender a criação de
algo novo para a proteção. Na última reunião do Comitê que foi em julho de
2003, não houve decisão quanto ao futuro do Comitê, que estava mandatado para
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cinco sessões apenas; não se chegou a um consenso sobre o futuro, se o Comitê
negociaria, se ele continuaria discutindo, e a decisão foi postergada até a
Assembléia Geral da OMPI no final de setembro, início de outubro.

O MRE vem participando também nas discussões no Conselho de
Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), em Brasília, onde existe um processo
de revisão da legislação a respeito, a Medida Provisória que regulamenta o acesso
a recursos genéticos e os conhecimentos tradicionais associados. Nessa MP, é
exigido, no artigo 31, que na concessão de patentes que versem sobre esse
material seja identificada a origem do material genético, um pouco na linha,
então, de um dos três pontos que o Brasil defende de reforma do Acordo TRIPS.

No CGEN, há discussões sobre como poderíamos exigir a identificação
de origem, se o Acordo TRIPS prevê taxativamente os requisitos para o
patenteamento, e esse não é um deles. Caso o TRIPS estivesse reformado, não
teríamos problema algum, mas isso, pelo menos por enquanto, não foi realizado.
Para o Brasil, trata-se de assunto de extrema importância, a identificação de
origem deve ser pedida, mas associada de alguma forma à repartição de benefícios
e ao consentimento prévio informado, pois de nada adianta alguém identificar a
origem, “uma patente na Alemanha concedida com base em material que veio do
Brasil” se isso não levar ao consentimento prévio e à repartição de benefícios com
os detentores. A idéia de identificação de origem é justamente útil para que sejam
respeitados o consentimento prévio informado e a repartição de benefícios. Essa
modificação necessária tem que ser feita no sistema patentário para evitarmos a
perpetuação de casos de patentes sobre algo que, no fundo, muitas vezes não é
novo, nem foi inventado.

Apenas para finalizar: o Brasil, quando propôs a reforma do acordo
TRIPS no ano de 2000, propôs essa reforma no âmbito do artigo 27, por todas as
razões já mencionadas, afinal é o artigo que estabelece os três requisitos, está
prevista sua revisão após quatro anos. É importante salientar, entretanto, que tem
havido certo movimento para se tentar reformar o acordo TRIPS não mais no
artigo 27, 3 (B), mas, no artigo 29, que trata do que é chamado de “suficiência
descritiva”, as formalidades; explicando de forma bem simples, da mesma forma
que existem taxas a serem pagas, a exigência de identificação de origem poderia
ser deslocada paro o artigo 29. Não há consenso entre os países em
desenvolvimento megadiversos sobre o tema e a proposta da Índia, concreta, foi
de emenda ao artigo 29. No entanto, nas duas últimas propostas de reforma, de
2002 e 2003, circuladas conjuntamente, não se explicitou qual seria o dispositivo
a ser reformado.

Um outro ponto final importante: além de uma boa lei nacional de acesso
e de negociações externas precisamos ter em mente a necessidade, urgente, de
mais investimentos em pesquisa, em Ciência e Tecnologia. Quanto mais
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conhecimento e pesquisa tivermos sobre a nossa biodiversidade, mais aptos
estaremos para protegê-la, e também para explorá-la sustentavelmente. Na
defesa da biodiversidade e na luta contra a biopirataria, não bastam uma boa lei e
boas propostas de negociação internacional.
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Mesa Redonda

Biodiversidade e Conhecimento Tradicional
Coordenação: José Arnaldo de Oliveira (Rede GTA)

José Arnaldo de Oliveira
(Rede GTA)

Hoje é 11 de setembro, data que marca dois grandes atentados contra a
liberdade no mundo: o primeiro, mais recente, com o ataque da Al Qaeda contra as
torres gêmeas de Nova York em 2001. E o segundo, em 1973, com o ataque da CIA
e militares golpistas contra o governo democrático de Salvador Allende, no Chile.

O que isso tem a ver com nosso tema? Para complementar, acho
importante lembrar também que está acontecendo uma reunião em Cancun, no
México, ocasião em que, relativamente, todos os acordos internacionais estão
sendo discutidos, negociados, pressionados nas mesas formais, mas também com
protestos do lado externo. Siglas como OMC e ONU são agências multilaterais
que ficaram abaladas com o unilateralismo vigente depois do último 11 de
setembro. E um dos símbolos desse multilateralismo são os princípios criados em
1992, contexto do qual tiveram origem redes como o GTA e muitas outras.

No Rio de Janeiro, na Conferência Mundial do Meio Ambiente, foram
pactuadas muitas coisas. Os princípios centrais desse contexto incluem a Agenda 21,
a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção das Mudanças Climáticas.

A Rede GTA e outros movimentos Amazônicos que têm atuado na
defesa da inclusão dos povos da floresta e de suas comunidades nos benefícios
gerados por esses princípios - não são consensos globais, pois, muitos países,
ainda nem ratificaram nacionalmente. Mas, vale dizer que um dos pontos desses
acordos diz respeito ao protagonismo e a importância do que já foi colocado aqui,
dessa diversidade cultural, na conservação da diversidade biológica.

Então, essa proximidade das preocupações de vários movimentos tem a
ver com esse momento, principalmente pela repercussão do caso do Cupuaçu –
neste caso, bastante comentado e de apelo popular, digamos, chamando a
atenção para um mundo complexo de apropriação do conhecimento popular
dentro do qual surge a biopirataria. É um “contrafogo”, como diria Pierre
Bourdieu a respeito das disputas simbólicas do mundo.

Tentemos explicar essa repercussão. Desde os anos noventa vários
movimentos sociais têm trabalhado em rede e conseguido uma grande expansão,
seja em redes científicas, redes econômicas e financeiras ou redes sociais. A Rede
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GTA faz parte de muitas outras redes, do tipo Fórum Social Mundial, Fórum
Social Pan-Amazônico, Articulação Nacional de Agroecologia, Rede de
Informação do Terceiro Setor, Fórum Brasileiro e ONGs e Movimentos Sociais,
Aliança Amazônica e muitas outras. Isso ajudou a ampliar dentro e fora do Brasil,
a repercussão de uma iniciativa que, basicamente, tem utilizado esforços criativos
e voluntários. Muito mais do que esforços realmente financeiros.

Isso é o pano de fundo, uma mudança. Um tipo de relação, um
etnocentrismo, que sempre marcou a relação da sociedade ocidental com os
outros tipos de comunidades, outros povos, outras culturas, está mudando. É o
reconhecimento da importância dessa informação dentro de um paradigma da
importância dos diversos tipos de informação.

Temos um problema no Brasil, ao contrário de Índia ou China que estão
fazendo seus registros em bancos de dados. Aqui existe uma tradição oral. O Brasil
foi o último país a abolir a escravidão e o último a criar as universidades. Grande
parte do conhecimento do povo brasileiro foi mantida por meio de métodos orais e
estes ainda são pouco reconhecidos – quer dizer, começam a ser mais valorizada
recentemente. O conceito do analfabetismo até 1789 era de uma cultura que não
usava a escrita. Depois passou ao patamar de uma ignorância sobre a capacidade da
escrita. Atualmente, existe toda uma mudança de percepção, estamos passando por
uma outra mudança, uma revisão desse estigma.

Que informação tem valor, não é mesmo? A sabedoria popular aí, como
dizia Paulo Freire, de uma forma como sujeito histórico, exige uma nova ética
inclusive da pesquisa com relação aos sujeitos da informação que por um tempo
foram apenas objetos de trabalhos e agora são parceiros, são cúmplices, são novas
parcerias nos vários setores social, científico e produtivo.
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SABER LOCAL, BIODIVERSIDADE E
POPULAÇÕES TRADICIONAIS:
PERSPECTIVAS ANALÍTICAS, LIMITES E
POTENCIAL

Ligia T. L. Simonian1

RESUMO – A relação existente entre saberes locais e populações
tradicionais remontam a tempos imemoriais, embora, apenas recentemente, sua
importância venha sendo destacada no debate mundial sobre a conservação da
biodiversidade. Mas, independentemente desse reconhecimento tardio, em
momentos anteriores no contexto da produção científica e em especial da
antropológica, essa valorização foi sistematicamente realizada. Inclusive, a
produção sobre esses saberes foi levada a tribunais de justiça sob o formato de
perícias, isso na tentativa de garantir direitos às populações tradicionais,
especialmente quanto ao usufruto de recursos naturais, dentre os quais os
territoriais. Neste trabalho, discutir-se-ão os modelos de conservação do
conhecimento etnoecológico e de conservação biocultural, bem como suas
implicações para esses mesmos saberes e populações e quanto às questões
jurídicas que a relação entre ambos suscitam, como no caso da Convenção da
Biodiversidade, da biosociopirataria e das patentes irregulares. Materiais
levantados em campo e na bibliografia especializada apontam para os limites
desses modelos, principalmente quando as relações de poder no contexto
globalizado atual são, simultaneamente, analisadas.

Palavras-chave: saberes locais; biodiversidade; populações tradicionais;
direitos autorais; patentes.

INTRODUÇÃO

Not till diversity is made the logic of production can
diversity be conserved (SHIVA, 1995, p. 207).

A relação existente entre saberes locais e populações tradicionais
remontam a tempos imemoriais, embora, apenas recentemente, sua importância
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venha sendo destacada no debate mundial sobre a conservação da biodiversidade.
Mas, independentemente desse reconhecimento tardio, em momentos
anteriores, no contexto da produção científica e em especial da antropológica,
essa valorização foi sistematicamente realizada (DESCOLA, 1988; GEERTZ,
1963; LÉVI-STRAUSS, [1962] 1966). Segundo Hunn (1999) e Simonian
(1999, 1998), a produção sobre esses saberes foi levada a tribunais de justiça sob o
formato de perícias, isso na tentativa de garantir direitos a tais populações, em
especial quanto ao usufruto de recursos naturais existentes nos territórios por elas
ocupados. Neste trabalho, discutir-se-ão modelos de conservação, do
conhecimento etnoecológico e de conservação biocultural, bem como suas
implicações para tais saberes e populações e as questões jurídicas que a relação
entre ambos suscitam, como as da Convenção da Biodiversidade, as dos direitos
autorais e a de patentes.

É a produção antropológica que vem trabalhando na tentativa de
identificar, caracterizar e analisar a problemática dos saberes locais em torno da
biodiversidade e a partir das populações tradicionais. De início, as pesquisas foram
feitas junto aos indígenas, tanto nas Américas quanto na África, Oceania, Nova
Zelândia e em outras regiões, as quais mostram uma riqueza em termos de
diversidade cultural, de saberes acerca da biodiversidade, cultura em geral e práticas
xamânicas ou pajelança (BALÉE, 1993; CONKLIN, 1955; DESCOLA, 1988;
ÉLIADE, 1972; GEERTZ, [1983] 2002; 1963; HARNER, 1980, 1973;
LÉVI-STRAUSS, [1962] 1966; SIMONIAN, 2001; SIMONIAN, GLASER,
2002). Essa discussão vem se complexificando e passa a exigir mais dos/as
pesquisadores/as, o que, inclusive, vem repercutindo no movimento social. Apesar
da importância dessa possibilidade, tendo em vista que populações, as mais
diversas, têm se envolvido com as atividades voltadas à conservação da natureza,
práticas destrutivas também têm sido, muitas vezes, por elas implementadas.

No que diz respeito à Amazônia, os primeiros escritos europeus já
ressaltaram a diversidade dos recursos naturais e dos saberes e usos locais
(ACUÑA, [1639] 1941; CARVAJAl, [1540-1542] 1941). Por sua vez, os
naturalistas, etnólogos e outros estudiosos que fizeram pesquisas na região,
também identificaram, registraram, analisaram e, muitas vezes ainda, ilustraram
tais realidades (CONDAMINE, [1745] 1944; FERREIRA, [1783-1792] 1974;
SPIX, MARTIUS, [1831] 1984; WALLACE, [1895] 1969). Nas últimas
décadas, tem-se ratificado a estreita relação existente entre a natureza e a sociedade,
pois evidências arqueológicas, paleobotânicas, etnológicas e míticas reforçam a
hipótese de que as formações florestais estão vinculadas às populações humanas e às
suas ocupações (BALÉE, 1989; REED, 1997; POSEY, 1986). Esses processos
remetem-nos ao passado, mas, também, podem ser encontrados no presente e,
possivelmente, constituem-se em base de explicação para o desenvolvimento dos
recursos naturais nessa região e, simultaneamente, para a produção de alternativas
quanto ao manejo desses recursos, biosociopirataria e/ou patenteamentos.

Seminário "Saber Local/Interesse Global: propriedade intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional na Amazônia"

60



As populações tradicionais são as que vivem em íntima relação com o
ambiente e que, apesar de disporem de uma tecnologia simples, conseguem não
apenas sobreviver dos recursos naturais disponíveis, mas desenvolver toda uma
cultura, no mais das vezes, de uma complexidade ímpar e que inclui estratégias de
conservação. Na definição de D’Incao (1994, p. 67-68), tais populações ou
“comunidades tradicionais” buscam se desenvolver com base no
antropocentrismo e ênfase na sobrevivência e na preservação dos recursos
naturais. Já para Furtado (1994, p. 35), “[...] a biodiversidade tem que ser pensada
dentro da cultura. [...E o] conhecimento sobre diversidade de organismos vivos e
de variações genéticas está embutido nas culturas daqueles que convivem com as
espécies e delas tiram seu sustento”. Balée (1989), Reed (1997) e Posey (1986),
ressaltam os aspectos positivos da intervenção dessas populações quanto à
conservação da biodiversidade e, dentre outros, Fearnside (1982) e Redford
(1997), chamam a atenção para os efeitos negativos. Também, a questão
mulheres/relações de gênero passou a fazer parte dessa discussão (CHERNELA,
1986; SHIVA, 1995; SIMONIAN, 2001; WOLFF, 1999), em especial, a partir
do entendimento de que as mulheres são fundamentais como guardiãs e
especialistas acerca dos processos voltados à conservação da biodiversidade.

Neste ponto, importa discutir o conceito de biossociopirataria, por
implicar maior complexidade em relação ao de biopirataria. Assim, ao analisar o
patenteamento do cupuaçu (Theobroma grandiflorum) no exterior, Derani (2003,
apud Ong, 2003), conclui que houve biopirataria, pois um produto da
biodiversidade é levado do país sem autorização, sendo que a colocação do
mesmo no mercado apenas agravaria/consolidaria essa prática. Apesar da
importância desse entendimento, ele há de ser ampliado para o contexto interno,
ou seja, nacional, o que tem ocorrido, freqüentemente, quanto aos saberes das
populações tradicionais, em especial, a biodiversidade sobre a qual têm controle.
Mas, o conceito de biopirataria requer uma renominação com vistas à
incorporação da questão da autoria quanto a saberes, tecnologias etc. das
populações tradicionais ou outras. Um conceito preciso e abrangente é o de
biosociopirataria, ou seja, um processo de biopirateamento que envolve a
apropriação pelo setor empresarial de elementos da biodiversidade já
investigados, conhecidos e com tecnologias de beneficiamento pelas populações
tradicionais e/ou outras. Por sua vez, os/as empresários/as têm por objetivo o
patenteamento, a produção industrial e a comercialização.

Em termos metodológicos, este trabalho trata de reflexões que vêm sendo
produzidas ao longo de anos a partir de muitas pesquisas sobre saber local,
biodiversidade e populações tradicionais, notadamente na Amazônia brasileira,
mas também em outras áreas da pan-Amazônia e do México. Dentre outros, os
trabalhos de Balée (1993), Conklin (1955), Frake (1962), Geertz ([1983] 1997) e
Lévi-Strauss ([1962] 1966), são influentes, não só porque tratam as questões ora
analisadas desde uma perspectiva etnobiológica, arqueológica, histórica e da nova
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etnografia, mas, ainda, porque sugerem conexões no âmbito da economia
política. As evidências acerca de tais populações, a saber, as indígenas, caboclas,
quilombolas e camponesas de áreas interioranas são reveladoras de
biosociodiversidades em sentido amplo (CASTRO, 1997; SIMONIAN, 2004,
2001), precisamente, tratam de saberes sobre a biodiversidade e as tecnologias
adaptativas, de exploração e usos dos recursos locais.

O que segue é uma discussão acerca das perspectivas conceituais quanto à
relação entre saberes locais e biodiversidade. Logo a seguir, tem-se uma
contextualização dessa relação, principalmente na Amazônia brasileira, ao que se
seguem às discussões atuais quanto aos processos de normalização de direitos
autorais relativos aos saberes das populações tradicionais, em especial quanto à
biodiversidade e quanto à disputa acerca de tais conhecimentos e dos recursos
decorrentes da biodiversidade. Na discussão feita a partir das evidências então
apresentadas, um approach comparativo é incorporado, o que permitirá a
consolidação de conclusões a respeito. A análise possível aponta para dificuldades
conceituais e em termos de políticas públicas e de ações socioambientais,
especialmente, quanto aos interesses dessas populações que, em grande parte,
vêm tendo suas bases culturais destruídas.

CONCEITOS E PERSPECTIVAS TEÓRICAS

A relação que se estabelece entre saberes locais e biodiversidade tem sido
central e histórica para a humanidade. Tais saberes ou conhecimentos foram se
consolidando na medida em que as sociedades humanas aumentam, ocupam e
intervêm em espaços com recursos diferenciados. Concepções são produzidas a
partir da experimentação, tanto no sentido positivo como negativo. Ainda que a
partir de evidências fragmentadas, a arqueologia tem revelado a importância dessa
relação, tanto em aspetos positivos como a negativos (ABRAMS, FRETER,
RUE, WINGARD, 1996; BALÉE, 1993). A Antropologia, com os conceitos de
êmica e de ciência do concreto (LÉVI-STRAUSS, [1962] 1966), inovou e
tornou-se essencial para essa discussão. Acerca da biodiversidade, têm-se dois
modelos interpretativos – um sobre o conhecimento etnoecológico voltado à
conservação da natureza e o outro que trata da conservação biocultural
(GRAGSON, BLOUNT, 1999). Mas, embora a abordagem antropológica dê
conta dos saberes produzidos/utilizados sobre os recursos naturais e o xamanismo,
pelas populações tradicionais, tais modelos mostram-se insuficientes.

De fato, estas populações estão perdendo poder para a expansão e
dominação cultural da sociedade globalizada, devido à destruição da
biodiversidade, de conhecimentos, das tecnologias respectivas e das possibilidades
de uso. Ainda, essa discussão remete à questão da imemorialidade, tendo em vista
que a produção e o uso da escrita são, relativamente, recentes na história das
sociedades humanas. Conseqüentemente, a transmissão dos saberes em torno da
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biosociodiversidade tem contado com o poder da memória e da transmissão oral
das mais diversas sociedades. Neste ponto, importa relembrar com Bloch (1996) o
que interessa em um dado momento é de fato lembrado. Entretanto, ressalte-se
que por serem centrais, os conhecimentos sobre a biosociodiversidade são sempre
trazidos à memória por serem de uso constante e, muitas vezes, por se manterem
como uma riqueza de detalhes ímpares.

Um tal desdobramento pode ser apreendido no âmbito do xamanismo ou
pajelança, pois a partir das revelações de Éliade (1972) e de Harner (1980),
dentre outros/as autores/as, o que se tem é uma relação dialética no âmbito da
biosociodiversidade. A partir-se de Harner (1973), os saberes, tecnologias de
extração e de beneficiamento e uso de alucinógenos podem formar em algumas
culturas apenas um dos pontos centrais desse fenômeno. Enquanto especialistas,
os/as xamãs ou pajés contam com um séqüito de “espíritos auxiliares”, todos do
mundo da natureza – dentre outros, borboletas (Ordem Lepidoptera) gigantes,
cobras (Ordem Squamata), jaguares (Panthera [Jaguarius] onça), morcegos
(Chiroderma doriae; Platyrrhinus recifinus) e pássaros (Gênero Passeriforme) – para
ajudá-los a tornarem-se espiritualmente poderosos.

Assim, os estudos produzidos a partir da metodologia conhecida como
nova etnografia (Sturtevant, 1964) recolocaram, em termos científicos, o poder
dos saberes locais, notadamente quanto à biodiversidade. O detalhamento e a
diversidade desse conhecimento podem abranger a totalidade dos ecossistemas
transformados em habitats, pelas populações tradicionais. Handy (apud
LÉVI-STRAUSS, 1984, p. 20) demonstrou, inclusive, que no Hawai
conhecia-se e tinha-se uma produção sistematizada sobre espécies que não eram
necessariamente utilizadas, o que causou surpresa no mundo acadêmico.
Consolidaram-se, desse modo, o que se convencionou denominar de
etnobiologia, etnobotânica, etnozoologia etc. Em geral, nessa perspectiva,
desconsideraram-se as realidades e os interesses culturais mais amplos.

Entretanto, a nova etnografia também produziu sobre outros saberes não
apenas aos que se referem à biodiversidade. Estes seriam os saberes ligados às mais
diversas problemáticas culturais, como os de natureza mítica e/ou xamânica
(ÉLIADE, 1972; HARNER, 1980). Aliás, as linguagens desses campos do saber
são articuladas no sentido de, eventualmente, poderem substituir verdades
históricas, científicas ou outras. Pesquisas de campo sobre a cultura das populações
tradicionais têm mostrado a amplitude dos processos de expropriação territorial,
exploração dos recursos naturais e dominação cultural de parte do Estado e das
sociedades de origem européia e/ou asiáticas em relação às minorias étnicas,
sociedades indígenas, caboclas, quilombolas etc. (BALANDIER, 1955; DAVIS,
1977; OLIVEIRA, 1972; RIBEIRO, [1970] 1979; SIMONIAN, 1993). Junto
aos saberes sobre a biodiversidade, tais evidências fundamentam a defesa de muitos
interesses dessas populações, em especial os territoriais e os recursos naturais,
embora nem sempre as decisões políticas/judiciais sejam respeitadas.
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Preocupações teóricas com a destruição da biodiversidade têm exigido um
retorno aos saberes locais, isto é, das populações tradicionais, têm se refletido nos
conceitos de desenvolvimento sustentável, conservação e proteção a recursos
naturais, nas condições de manejo positivo, de direitos a conhecimentos e
tecnologias etc. Assim, a assinatura de compromissos multilaterais
pró-conservação, seria apenas uma das conseqüências desse movimento no
âmbito da intelectualidade, das políticas públicas e do movimento social (United,
1992). Numa perspectiva mais interdisciplinar, há de se destacar os trabalhos
com uma preocupação em torno da proteção e conservação das florestas e de
outros recursos naturais, com os de Abrams, Freter, Rue, Wingard (1996), Balée
(1993), Fearnside (1982), Posey (1986), Redford (1997), Sponsel, Headland e
Bailey (1996a). Considera-se que, tanto os efeitos positivos como os negativos
em relação aos usos das florestas foram revelados e que ainda, indiretamente, se
clamou por medidas que pudessem sustar possíveis catástrofes.

Nesse sentido, o reconhecimento de que os saberes locais eram, muitas
vezes, responsáveis pela produção/reprodução/conservação dos recursos naturais,
tornaram-se reveladores, respectivamente, de uma perspectiva alvissareira e, de
outra, que demandava urgência-urgentíssima. Essa primeira, segundo Balée
(1983), a partir das populações indígenas da Amazônia, aponta para a
possibilidade de se apostar nas políticas/ações voltadas à conservação e proteção
dos recursos naturais. Já a segunda, a seguir-se o conceito de floresta vazia
proposto por Redford (1997), evidencia uma realidade catastrófica que, em tese,
exige no mínimo um redirecionamento. Esses estudos se situam na abordagem
ou modelo biocultural, que confronta saberes locais/tradicionais com a ciência
moderna engendrada em contexto capitalista e que avançou em relação ao
modelo etnobiológico, de natureza bem mais particular.

Mas, mesmo assim, as questões políticas, principalmente, no âmbito da
economia política, deixam a desejar quando se discute a relação saberes locais e
biodiversidade. De fato, poucas são às vezes em que se procurou analisar tais
processos em contextos culturais mais amplos, ou seja, o destino das populações
envolvidas, tendo em vista que junto aos recursos, seus direitos territoriais e culturais
estavam sendo simultaneamente solapados. De todo modo, principalmente, os
antropólogos e os indígenas, caboclos e quilombolas passaram a demandar direitos
territoriais e culturais para essas populações, o que também resultou em
compromissos formais de parte do Estado e da comunidade internacional.

BASES AMBIENTAIS, HISTÓRICAS E CULTURAIS

Os ecossistemas têm passado por transformações diversas ao longo do
tempo, algumas decorrentes de fenômenos naturais strictu sensu, sendo outras,
resultadas das intervenções humanas. Entretanto, ultimamente, devido às
exigências e/ou facilidades do mundo globalizado, a degradação e a destruição da
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biodiversidade vêm se impondo e, nessa direção, mesmo tais populações têm se
envolvido com tais processos (COELHO, 1997; REDCLIFF, 1984;
SIMONIAN, 2000). Inclusive, nesses últimos tempos, o próprio conceito de
tradição e, por conseguinte, o de populações tradicionais, vem sendo
questionado, a saber, no entender de Heelas, Lash e Morris (1996), passa-se por
um fenômeno de destradicionalização. Mas, apesar da natureza, abrangência e
gravidade dessas transformações, a biodiversidade ainda encanta por sua beleza,
exotismo ou utilidade, a humanidade, o que tem sido apropriado pelas
populações tradicionais em seu cotidiano.

Saberes locais, biodiversidade e populações tradicionais relacionam-se a
certos produtos culturais, como os medicinais e de magia, tintas, adornos,
habitações, transporte fluvial, resinas, armas, temperos, venenos, instrumentos
musicais etc. Por exemplo, desde o início da expansão européia, a exploração e o
comércio de peles na América do Norte dependeu dos conhecimentos e
tecnologias dos indígenas que, em parte, foram submetidos pela disseminação
das bebidas alcoólicas (WOLF, 1982). Ainda nos tempos coloniais, a exploração
comercial e o uso da quina (Cinchona ledgeriana) foram disseminados no combate
à malária pelos colonizadores nos trópicos2. A borracha (Hevea brasiliensis –
EUPHORBIACEAE) foi apropriada internacionalmente e transformada em
grande boom econômico envolvendo pirataria (BROACKWAY, 1979) e
também desrespeito aos indígenas que desenvolveram os conhecimentos,
tecnologias e usos acerca desse recurso. E a arte, em especial a dos indígenas dos
EUA, durante a expansão para o oeste e primeiras décadas do século XX, passou a
ser valorizada (PENNEY, 1992), o que consolidou um mercado e enriqueceu
marchands (SIMONIAN, 1989, notas de campo/n. c.). Nessa direção, os
colonizadores vêm lucrando com a biodiversidade, saberes e tecnologias das
populações indígenas, que nunca foram compensadas de modo adequado3.

A identificação, explicitação e classificação de modos diferenciados de
processos adaptativos foram destaques nos estudos pós 1940. Ao discutir evolução
multilinear, ecologia cultural e níveis de integração sociocultural, Steward ([1955]
1972) revelou as dinâmicas e variações entre os povos primitivos e a sua íntima
relação com os mais diversos ecossistemas. Nessa direção, o autor definiu o nível
familiar de integração sociocultural, o bando patrilinear, o bando caçador
composto, as linhagens e os clãs. Por sua vez, White (1949) destacou a importância
da energia e da tecnologia enquanto elementos propulsores desses processos,
ambos centrais nos diversos contextos e processos socioculturais. Essas abordagens
viriam a se constituir na base da ecologia humana e da ecologia cultural,
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Condamine ([1745] 1944), um naturalista francês, percebeu a importância desse recurso medicinal e, em meados
do século XVIII, solicitou autorização ao governo do Pará para pesquisá-lo.

3
Especialmente, quanto a direitos autorais, remuneração de mão-de-obra qualificada etc.



especialidades da antropologia e, assim, inspiraram pesquisas recentes sobre a
relação saberes locais e biodiversidade, o que remete às populações tradicionais.

Um pouco mais tarde, a problemática do saber local vinculado às
populações tradicionais passaria por um processo de revalorização. A
contribuição de Lévi-Strauss ([1962] 1976) foi, nesse sentido, fundamental. Ele
definiu a “ciência do concreto”, tendo partido de uma análise minuciosa da
capacidade de abstração e dos saberes de populações as mais diversas,
principalmente de seus sistemas classificatórios. Como a ciência moderna, a do
concreto implica em “[...] diligências intelectuais e métodos de observação
semelhantes [...]. Ela responde a exigências intelectuais antes, ou em vez, de
satisfazer necessidades” (LÉVI-STRAUSS, [1962] 1976, p. 21, 29). Portanto, a
complexidade e a amplitude dos conhecimentos produzidos por tais populações,
sempre estiveram associadas aos usos dos recursos naturais disponíveis, mas não
só isso. Muitas superaram/superam o interesse imediato, o utilitarismo do
conhecimento e produziram/produzem sobre espécies e outros aspectos da
natureza que não lhes eram/são diretamente úteis.

Os saberes dos indonésios em torno dos ecossistemas existentes em seu
território, quer quanto aos solos, florestas, possibilidades de irrigação e a
conservação de espécies foram fundamentais para a formulação das críticas à
chamada “revolução verde”4. Ao analisar a questão agrícola na Indonésia, Geertz
([1983] 1997, p. 12 et seq.) argumenta que a diversidade ecossistêmica entre Java,
que é parte da Indonésia interna e as ilhas que formam a Indonésia externa, tem
implicações para além de um simples contraste, embora nessa primeira área o
ecossistema é centrado na agricultura irrigada de arroz e, na outra, o foco é a
agricultura de corte e queimada. E sobre a relação produtividade x tecnologia, diz
ainda o autor, que:

Sob condições pré-modernas, o aperfeiçoamento gradual das técnicas
de irrigação é talvez o melhor caminho para aumentar a
produtividade, não só por hectare mas também por trabalhador [/a].
Desenvolver sistemas de irrigação mais avançados a partir dos já
existentes é geralmente mais rentável que construir novos, no mesmo
nível técnico estabelecido [...] (GEERTZ, ([1983] 1997, p. 34).

Também, questões como densidade populacional, modos de uso da terra e
produtividade da agricultura seriam essenciais para a compreensão dessa
diversidade. Geertz ainda sugere que, qualquer tentativa de implantar em Java
uma agricultura pautada pela biotecnologia implicaria, minimamente,
desequilíbrio ambiental e concentração de terras, por conseguinte, seria irracional
em tal contexto ecossistêmico.
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Esta tem imposto a destruição das florestas e de outros recursos e, conseqüentemente, o empobrecimento dos
ecossistemas.



A simbiose entre os/as Schuar e o ecossistema tropical em que vivem
aponta para uma riqueza ímpar quanto a saberes, tecnologias, estratégias e usos.
Descola (1988) aborda essa questão de modo magistral, como se todas as peças de
um quebra-cabeça estivessem em perfeito encaixe, envolvendo ecologia, cultura e
simbolismo, exceto a ameaça dos persistentes poderes colonial, neocolonial e dos
colonialismos internos. Assim, os saberes acerca dos ecossistemas onde essas/es
indígenas vivem, em especial os relacionados aos solos, recursos
botânicos/florestais e fluviais e xamanísticos, sustentam uma horticultura, caça,
coleta e pesca voltadas para o bom viver – o shiir waras, que tem sido central em
sua história, cultura e cotidiano. Mas, se a interpretação de Descola quanto à
importância da poliginia sororal, no sentido da racionalidade
ecológica/econômica entre tais indígenas, condiz ao que as mulheres concebiam
ao tempo da pesquisa – o início dos anos de 1980 – é algo a ser questionado, isto
porque o texto não explicita se elas foram ouvidas a respeito.

A “Ciência Kayapó” foi há alguns anos documentada, mas tem levantado
toda uma disputa conceitual. Posey (1996, 1992) coordenou/documentou
pesquisas inter e multidisciplinares entre os/as Kayapó, do estado do Pará, a
partir de 1982:

[...] acerca de plantas medicinais, agricultura, classificação e uso do solo,
sistema de reciclagem de nutrientes, formação de solos enriquecidos
para a agricultura, métodos de reflorestamento, pesticidas e fertilizantes
naturais, comportamento animal, melhoramento genético de plantas
cultivadas e semidomesticadas, manejo da pesca e da vida selvagem e
astronomia (POSEY, 1992, p. 19).

A diversidade, sofisticação e amplitude dessa ciência, junto a outros estudos
(REED, 1996) fundamentaram o conceito de floresta cultural que teria sido
produzida via manejo, plantio, adensamento etc., pelas populações que aqui
viveram (BALÉE, 1993). Tal compreensão contribuiu para com a inserção
das/os Kayapó5 no mercado verde e em âmbito mundial, por meio da produção de
óleo de castanha-da-amazônia6 e aquisição pela empresa Body Shop. Mas,
Petean (1977) e Turner (1995), dentre outros revelam que os saberes, interesses e
esforços desses/as indígenas têm sido vilipendiados, a exemplo de contratos não
assinados, limitação da produção, remuneração e consumo do óleo aquém das
expectativas, uso abusivo da imagem indígena7.
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Principalmente, os das aldeias A-Ukre e Pukanu.

6
Ou seja, da Bertholletia excelsa H. B. K. (LECYTHIDACEAE) Mart.

7
Também, os extrativistas de Xapuri (Acre) passaram por experiência similar em relação à comercialização de
amêndoas dessa mesma castanha junto à empresa estadunidense Bem & Jerry’s, que se propôs, a partir de 1989, a
produzir o sorvete “Rainforest Crunch”, que incluiria essa matéria-prima (SIMONIAN, 1998, n. c.).



As práticas de conservação da biodiversidade implicam interconexão
ecológica e cultural, sendo que para o contexto indiano, o sagrado também
aparece com destaque. Ao se manifestar a respeito, Shiva (1993b, p. 168) diz que
a “Diversidade é reproduzida e conservada por meio da reprodução e conservação
da cultura, em festivais e rituais que não só celebram a renovação da vida, mas
também constituem uma plataforma de testes para a seleção e a propagação das
sementes”8. Ainda para essa autora, isso não só não é aceito pela ciência ocidental,
como a diversidade vem sendo destruída pela biotecnologia em favor da
“revolução verde” e diga-se mais, pela pecuária, exploração madeireira etc.
(EDELMAN, 1995; SIMONIAN, 1997). Porém, se essa abordagem de Shiva é
aceita é problemática a que atribui a responsabilidade quanto à conservação da
biodiversidade a partir das sementes às mulheres, pois embora as engrandeça
socialmente, não deixa de ser um encargo a mais, bem como a ratificação do
descaso a respeito quanto a outros gêneros.

A problemática ora analisada impõe uma discussão acerca dos quintais
caboclos. Na Amazônia rural eles são tidos como essenciais, quer a ênfase seja na
produção de temperos, verduras, frutas, plantas medicinais e/ou ornamentais,
como na criação de animais domésticos. Segundo Dubois (1994) e Simonian
(2001), a biodiversidade desses espaços, em geral, gerenciados pelas mulheres,
chega a impressionar, não sendo difícil encontrar dezenas ou mais de uma
centena de espécies botânicas nesses quintais. Evidências recentes, levantadas
pela autora no meio urbano, revelam a existência de quintais similares no centro
de Belém do Pará, em Moju, Pará, como o de Helena Satie Yamasaki Ishiki, 59
anos, em Jarilândia,9 Amapá, o de Julia Pantoja dos Santos, 77 anos etc. A
horticultura indígena e os quintais caboclos inspiraram os modelos agroflorestais
(BENJAMIN, 2003; DUBOIS, 1996; HECHT, 1982), como alternativa para
as áreas degradadas de produtores/as rurais.

Os diversos aspectos positivos relacionados aos saberes locais, à
biodiversidade e às populações tradicionais vêm influenciando a sociedade, a
cultura e o Estado em termos mundiais, todavia em detrimento dos recursos
naturais e dos conhecimentos e de outros interesses de tais populações. Por sua
vez, essa influência tem sustentado, ainda que em parte, a acumulação primitiva
do capital (MARX, [1867] 1946), processo iniciado no âmbito da economia
política com a revolução mercantil e que persiste nestes tempos de
contemporaneidade. Embora esse processo tenha sempre sido permeado por
crises ecológicas, tensões, conflitos e mesmo violência no âmbito socioeconômico
e cultural, contraditoriamente o mesmo tem persistido e se consolidado.
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Nessa perspectiva, o sagrado enquanto categoria de conservação aponta a essencialidade da biodiversidade e, em
especial, das sementes, concebidas como a fonte da vida.

9
Povoado urbano-rural, localizado junto ao rio Jari, no município de Vitória do Jari.



SABERES LOCAIS, BIODIVERSIDADE E POPULAÇÕES
TRADICIONAIS NA AMAZÔNIA

A Amazônia, tanto a brasileira como a pan-Amazônia, apresenta um dos
maiores índices de biosociodiversidade das áreas tropicais e mesmo do mundo,
pois, desde os tempos pré-históricos, os processos adaptativos das populações aos
ecossistemas da região10 têm resultado em uma diversidade cultural muito
ampla11. Essa diversidade quanto aos recursos naturais e aos saberes persiste, mas
vem passando por processos destrutivos antes inimagináveis (FEARNSIDE,
1988; NUNES, 1997; SIMONIAN, 2000, 1997), que se encontram, inclusive,
vinculados ao processo de consolidação do capitalismo na região que,
sistematicamente, está a ameaçar a biosociodiversidade amazônica. Apesar dessa
tendência e conforme a Constituição (BRASIL, 1998), o multiculturalismo
implica em políticas e ações públicas e sociais, sob pena de se consolidar a sua
destruição. Entretanto, a pensar-se em biodiversidade, saberes e interesses das
populações tradicionais da região, o Estado está a enfatizar os projetos pilotos,
realidade que pode ser definida como “fronteira pilotal”.

Essa definição se dá não por uma perspectiva estrutural e abrangente, mas
pela fragmentação, descontinuidade e natureza pontual dessa modalidade de
fronteira, o que remete a uma distância grande quanto às políticas e ações do
Estado e da sociedade, no sentido de transformações abrangentes, consistentes e
positivas acerca dos interesses dessas populações e de outros segmentos sociais da
Amazônia. Também, essa é uma tendência mundial, cuja matriz se nutre nos
princípios neoliberais, tanto através do Estado, como pelas instituições
multiraterais12. Neste ponto, há de destacar-se que a preocupação maior com a
proteção e conservação da biodiversidade, muitas vezes desconsiderou a
importância dos saberes locais e das próprias populações tradicionais.

Precisamente na Amazônia, essa tendência tem sido recorrente, pois ante
a destruição e ou degradação das condições ecossistêmicas com a qual tinham
familiaridade, tais populações se vêem impossibilitadas de dar continuidade ao
modus vivendi até então experimentado. Do ponto de vista jurídico, muitos
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10
No que diz respeito à vegetação da Amazônia brasileira, Pires e Prance (1995) a classificaram em cinco sistemas:
matas de terra firme, matas inundadas estacionalmente – várzeas e igapós, savanas e outras vegetações
não-florestais de baixa biomassa, caatingas e campinas amazônicas, formações oligotróficas de areia branca e
vegetação especial cobrindo áreas restritas; também, esses autores encontraram 24 sub-sistemas, todos com
vegetação muito particular.

11
A pensar-se na pan-Amazônia, por certo que são dezenas de culturas diferenciadas do ponto de vista histórico,
socioeconômico e político-ideológico: são indígenas, marrons, quilombolas, caboclos, colonos ou seja,
camponeses emigrados de outras regiões, etc. No que diz respeito à Amazônia brasileira, apenas dentre os
indígenas são 390.000 pessoas, 215 etnias e 170 línguas (SCOLESE, 2004, p. A5).

12
Dentre tais instituições, tem-se o Fundo Monetário Internacional – FMI, Banco Mundial – BM, Organização das
Nações Unidas – ONU, Grupo dos Sete Países Mais Ricos – G7 e Organizações Não Governamentais – ONG, etc.



direitos são reconhecidos no Brasil (Brasil. Constituição, 1988),13 embora em
outros países, a exemplo da Colômbia e quanto às/aos indígenas, os mesmo são
bem mais avançados (SIMONIAN, 2000, n. c.). Aqui, como naquele país, tais
direitos não têm sido assegurados na prática, sendo que as populações indígenas e
não-indígenas acabam envolvendo-se em suborno ou compactuando com
interesses que vão contra a sua própria racionalidade e cultura. Enfim, vão contra
a natureza de suas próprias sociedades, o que inclui os saberes ora em discussão.

Os processos de expansão da sociedade brasileira sobre a Amazônia
consolidaram-se nos anos de 1970 e de 1980, as articulações começaram a ser
feitas com base na ideologia desenvolvimentista e no colonialismo interno. Essa
perspectiva se depreende do discurso de Getúlio Dornelles Vargas, pronunciado
em Manaus, no já distante 1944 (DAVIS, 1977; SIMONIAN, 1993). Inclusive,
a exploração mineral, a exemplo da do manganês, iniciada na Serra do Navio,
estado do Amapá, em 1950 (RAIOL, 1992) e, em 1962, a inauguração da estrada
Belém-Brasília (MAHAR, 1979), se transformariam nos símbolos iniciais da
grandiosidade de tal expansionismo. De todo modo, o debate sobre a crise
ambiental e seus impactos destrutivos se popularizou e contribuiu muito para a
ampliação das discussões acerca do desenvolvimento sustentável
(BRUNDTLAND, 1987; SACHS, 1980). Também, influiu a série fílmica
produzida por Cowell (1991) e divulgada pela BBC de Londres por todo o
mundo, que tratou da “década da destruição” na Amazônia, nos anos de 198014.

Entretanto, a devastação florestal e outros processos destrutivos
continuaram arrefecendo, persistindo e mesmo ampliando-se. Assim, depois
vieram, segundo D’Incao, Silveira (1994), Magalhães, Britto, Castro (1996),
Nunes, Cota (1997) e Santos (1993), dentre outros/as autores/as: a
Transamazônica e tantas outras estradas que se seguiram; a consolidação do
latifúndio no mais das vezes por grilagens ratificadas pelo Estado; a expansão
pecuária; as colonizações induzidas pelo Estado e pelo setor privado; as empresas
madeireiras; as muitas hidroelétricas; os projetos de mineração; o garimpo etc. Por
si só, esses empreendimentos seriam suficientes para indicar um futuro em nada
auspicioso quanto à biodiversidade, às populações tradicionais e seus saberes.

De fato, a expropriação territorial das populações locais vem se
expandindo, no mais das vezes com o aval do Estado, mas também vem
ocorrendo à devastação dos recursos florestais tropicais, a contaminação das
águas fluviais e lacustres tanto por mercúrio como por outros resíduos, e o
assoreamento do leito dos rios. Exemplar nessa direção são as experiências vividas
pelos indígenas, camponeses de posses antigas, extrativistas, e caboclos
ribeirinhos e das várzeas. Discutiram-nas, amplamente, Davis (1977) e Simonian
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Ver especialmente os artigos sobre os indígenas, as Reservas Extrativistas – RESEX e os quilombolas.

14
O poder dessa visualidade impressionou amplas platéias em âmbito mundial que, em parte, passou a se envolver
no movimento ambientalista.



(1993) a cerca dos indígenas, Hébette (1991) e Velho (1972) sobre o campesinato
ou antigos posseiros, Allegretti (1994), Cowell (1990) e Mendes (1989) em
relação aos extrativistas etc. Enfim, as perdas territoriais, de recursos e de
conhecimento entre as populações tradicionais e, entre os indígenas, muitas vezes
isso acontece em relação à própria autonomia (SIMONIAN, 1997), o que
implica em processo irreversível.

Recentemente, no entanto, toda uma nova onda de projetos e
empreendimentos – inclusive alguns desenvolvidos pelas populações tradicionais
– continua a impactar áreas de ocupação indígena, não-indígena antiga, UC, bem
como outras que se pode denominar de novas fronteiras. Nesta direção, tem-se:
Calha Norte I e II; o PPG7; a criação de novas unidades de conservação as mais
diversas; os corredores ambientais; o Sistema de Vigilância da Amazônia –
SIVAM; o Projeto Integrado de Proteção às Terras Indígenas da Amazônia
Legal – PPTAL; o Projeto Várzea; as hidrovias; o cultivo de soja; a ampliação
e/ou construção de portos; as novas explorações minerais etc. (BRASIL, 1994;
SIMONIAN, 1998). Como corolário de todos esses desdobramentos do
expansionismo em questão, muitas das populações tradicionais continuam
perdendo a sua base de reprodução biológica e cultural, o que tem tornado
inócuos seus saberes e pode ser definido como uma “fronteira da destruição”.

Particularmente, na Amazônia, a destruição sistemática das populações
indígenas tem persistido desde os tempos coloniais (HEMMING, 1987, 1978;
RIBEIRO, [1970] 1979), do que se conclui que, no mínimo, muito dos saberes
locais se perdeu desde então. De todo modo, nessa região, muitas populações
indígenas têm conseguido se recompor do ponto de vista demográfico
(PROGRAMA, 2001), ser reconhecidas como tal (PATRÍCIO, 2002;
SARAIVA, 2004) ou mesmo têm conseguido se manter na condição de isolados,
melhor dizendo, autônomos/as, embora o Estado não venha conseguindo
garantir os seus direitos (SIMONIAN, 1997). Elas/es se encontram refugiados
em áreas de seu território cada vez menor, devido à redução imposta pelas frentes
de expansão da sociedade brasileira. Essas são populações muito reduzidas,
possivelmente sobreviventes de processo de destruição, contaminação etc., mas
diferenciadas por processos de adaptação, por toda uma historia, uma cultura. De
certo modo, eles/as têm resistido a processos de dominação/integração por certo
desigual, que já devem tê-las/os de algum anteriormente impactado.

Pelo que as/os Urueu-Wau-Wau e os/as Amondawa afirmaram, pouco
depois do contato imposto por uma frente de conquista vinculada à FUNAI
(SIMONIAN, 2001, 1993, 1990, n. c.), o que ocorreu no início dos anos de
1980, foi que perderam muito de seu saber tradicional. Isso ocorrera, não só
porque tiveram grande parte do território expropriada,15 como perderam seus
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Onde os ancestrais desses/as indígenas viveram provavelmente por algumas centenas de anos.



sábios, historiadores e xamãs para massacres e outras modalidades de violência,
em geral a mando de seringalistas16. Cerca de dez anos depois, a maior parte da
madeira nobre, principalmente do mogno (Mogno swietenia macrophylla King),
tinha sido explorada de modo destrutivo, processo que se iniciou ao tempo em
que o atual senador por Roraima, Romero Jucá, era presidente da acima referida
Fundação (CONTRATOS, 1991; SIMONIAN, 2001, 1993, 1990, n. c.)17.
Também, a maioria das/os Urueu-wau-wau e Amondawa se encontrava
manipulada/ cooptada, embora não tivesse consciência a respeito, até porque
ainda não tinha domínio sobre a ideologia, códigos culturais e a racionalidade
econômica-política da sociedade não indígena18.

Mas, apesar dessas perspectivas negativas, tais indígenas ainda mantinham
saberes importantes quanto à biodiversidade e a outros aspectos da cultura de
seus/suas ancestrais. Ante uma tal perspectiva, as/os Urueu-Wau-Wau e
Amondawa cedo enfrentaram um processo de biosociopirateamento. Este diz
respeito à planta tike-uba, sobre a qual tais indígenas produziram saberes diversos,
inclusive, sobre possíveis usos e tecnologias, o que resultou em um produto de
poder anticoagulante (SIMONIAN, 1990, n. c.)19. Ainda de acordo com Osava
(2004) e Simonian (1991-1990, n. c.), as empresas de medicamentos Hoeshst e
Merck foram as responsáveis por tal biosociopirateamento, mas, quando
contatada, em 1991, esta última respondeu de modo evasivo que as pesquisas
fracassaram20. Como esses/as indígenas tinham sido recentemente conquistados,
foi o fotógrafo-pesquisador Jesco von Puttkamer (1991, i. v.), que repassou as
informações sobre a tike-uba para essas empresas.

Essas/es indígenas e, por certo outros/as indígenas da região, também
tiveram saberes e tecnologias acerca da farinha de babaçu (Orbygnia phalerata
martiana ; oleifera – AREACACEAE), um produto de grande valor nutritivo e
mesmo preventivo, apropriados por não índios/as. De acordo com Awarina (1990,
i. v.), seus ancestrais Amondawa aproveitavam o coco de babaçu, precisamente o
mesocarpo, para a preparar essa farinha, que era utilizada na produção de pães e
mingaus; em 1990, ele ainda tinha muito vivas as lembranças da infância a respeito
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16
Embora apenas um tenha sido julgado, condenado e a sentença transitada em julgado (SIMONIAN, 1994).

17
Ao menos desde 1987, esse processo destrutivo passou a ser veiculado pela imprensa, como se pode ver em Povos
(1991, p. 426-427). Ainda nesse ano, a FUNAI firmou contrato de exploração de 1.000m3 de mogno, com a
madeireira Urupá, de Rondônia (CONTRATOS, 1991, p. 44). Mais ou menos por essa época, a exploração
madeireira se disseminou por todo o estado e mesmo em outras áreas da Amazônia, processo que muitas vezes
teve os próprios índios, ou melhor dizendo, algumas lideranças à frente; nessa perspectiva, mesmo a Reserva
Biológica –REBIO Guaporé, onde viviam/vivem indígenas autônomos, teve grande parte de sua reserva florestal
explorada por indígenas de outras TI (SIMONIAN, 1997).

18
De todo modo, tal dinâmica era então acionada, precisamente, por funcionários da FUNAI e de madeireiras, por
religiosos/as, por fazendeiros/as e por muitos colonos que viviam junto aos limites das terras a elas/eles demarcadas.

19
Basicamente, usado nas pontas de flechas, quando das caçadas e mesmo da guerra.

20
Essas empresas pretendiam encontrar novos usos e/ou princípios ativos capazes de cura, precisamente das
doenças vasculares e cardíacas.



de sua avó e mãe preparando essa farinha em pilões. E conforme se levantou em
campo nesse mesmo ano, os/as que se apropriam desse recurso, desses saberes e
tecnologias de beneficiamento, integram equipes de pastoral da Igreja Católica,
trabalhadores/as rurais e/ou colonos/as inseridos/as no contexto desse processo
produtivo, principalmente da parte sul e de leste a oeste da Amazônia, onde essa
farinha é comercializada e muito valorizada no mercado.

Processos similares podem ser apreendidos quanto ao palmito e à polpa de
açaí, ambos produtos do açaizeiro ou palmeira amazônica Euterpe oleracea Mart.
No que diz respeito ao palmito, logo que essa palmeira e a Euterpe edulis Mart. do
centro-sul do Brasil entraram em processo de extinção devido à sobre-exploração
nos anos de 1980, o açaizeiro e a pupunheira (Bactris garipaes Kunth) começaram –
por serem mais produtivos – a serem explorados/cultivados com vistas ao
suprimento do mercado, principalmente, o internacional (JARDIM, 2004;
OSAVA, 2004). O mesmo pode ser dito em relação à extração da polpa de açaí,
hoje, em grande parte, produzida para atender ao mercado nacional e internacional
(JARDIM, 2004). Dominantemente, esses processos foram/são desenvolvidos à
margem da lei. Embora algumas populações tradicionais, principalmente as
caboclas que vivem na área estuarina do rio Amazonas vêm, ultimamente,
aproveitando as possibilidades de cultivo, produção e comercialização desses
produtos, por certo as indígenas que fizeram melhoramentos genéticos e
descobriram uma diversidade de usos, todas experiências milenares, não vêm sendo
compensadas por seus saberes, tecnologias etc.

Conseqüentemente, esses processos apontam para a resistência das
políticas, estratégias e práticas de dominação cultural, o que inclui a possibilidade
de exploração da biodiversidade, de saberes e, também, quanto à economia
política, portanto, da biosociodiversidade. Entretanto, ondas de biosociopirataria
e patenteamento de marcas relativas a produtos agroextrativistas amazônicos,
como o cupuaçu, a andiroba (Carapa guianensis Aubl.), a copaíba (Copaifera
langsdorffii Desf.), a pupunha, dentre tantas outras espécies, estão a ampliar-se
(CASO, 2004a-d). Isso tem sido seguido por demandas judiciais, diplomáticas,
campanhas em defesa dos interesses dessas populações etc. que, em sua maioria,
desconhece as implicações desse processo e sua complexidade.

De todo modo, muitas são as experiências das populações tradicionais
amazônicas acerca da biosociopirataria que, como antes lembrado, remonta aos
tempos coloniais e implicam apropriação indevida de recursos por elas
conhecidos e utilizados, desrespeito de direitos, inclusive os decorrentes de
saberes, tecnologias, etc. Há quem diga que a “Bio[ssocio]pirataria [é] uma
questão quase insolúvel” (FONSECA, 2004, p. 1) o que, em tese, se deveria à
inexistência de legislação específica a respeito. Nessa perspectiva, essa é uma
posição simplista e cômoda, pois na falta de tal legislação, outros institutos
jurídicos e a própria jurisprudência podem ser utilizados para processar, julgar e,
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eventualmente, condenar e punir os/as faltosos/as. Mas, e a Convenção da
Biodiversidade? Como se sabe, ela se encontra disponível há anos, embora muitas
vezes falte vontade política de parte de muitos Estados no sentido de assiná-la e
de ratificá-la, a exemplo dos EUA. E as demais legislações quanto ao ambiente,
aos recursos naturais, aos direitos autorais?

Nesse ponto, é de se perguntar sobre os produtos biossociopirateados e os
registros mais antigos de patentes21: quem paga os royalties devidos? Exemplar
nesta direção é o caso do guaraná (Paullinia H. B. K. sorbilis (Mart.) Ducke), uma
espécie e produto que implicam saberes, tecnologias e interesses dos/as indígenas
Sataré-Mawé, estado do Amazonas. Segundo Lorenz (1992, capa), estes
indígenas, com base em sua cultura, se auto-identificam como “[...] os[as]
filhos[as] do guaraná”22. Então, as empresas, mesmo as de natureza
multinacional, produtoras de refrigerantes ou de outras mercadorias que usam o
guaraná beneficiado a partir das sementes como matéria-prima, fazem tal
pagamento? Com a palavra as/os Maué, mas por certo dirão não. Acerca dessa
espécie, saberes locais e produto, uma enquete recente revela 31 patentes com
base em biossociopirataria (CAMPANHA, 2003). Entretanto, Lorenz (1992)
defende que a mitologia das/os Maué e sua história quanto aos saberes, às práticas
agroextrativistas e os usos do guaraná, evidenciam um domínio mais que secular
sobre essa espécie e produto.

A biossociopirataria envolvendo a andiroba e, precisamente, a produção
da vela de andiroba remete-se, respectivamente, a contextos globais e de
colonialismo interno. Embora tenham sido as/os indígenas que descobriram o
potencial medicinal e o poder repelente dessa espécie, empresas da Comunidade
Européia, dos EUA e do Japão já patentearam a marca andiroba (CASO, 2004a).
No que diz respeito à produção da vela de andiroba, produzida a partir da massa
extraída da semente, moradores/as da “comunidade” de Carvão23 é que teriam
sido os/as seus/as autores/as e primeiros/as produtores/as (SIMONIAN, 1999,
n. c.). Mas, em 1994, a partir de uma intermediação do Instituto de Estudos e
Pesquisas do Amapá – IEPA junto à Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, do
estado do Rio de Janeiro, que a patenteou e passou a produzí-la comercialmente
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Para uma introdução à história das patentes ver Fowler (1995).
22

Porém, independentemente de tais desdobramentos neocoloniais, esse “É o produto por excelência d[a...]
economia [Sataré-Mawé], não só porque seu cultivo e beneficiamento [os] identificam [...] enquanto tal, como
pelo fato que é o guaraná beneficiado, dentre os produtos que comercializam atualmente, o que alcança o melhor
preço no mercado regional e nacional” (LORENZ, 1992, p. 39).

23
Localizada no interior do município de Mazagão (AP).



(OLIVEIRA, 2002)24. Pelos dados disponíveis, tanto esse Instituto como esta
Fundação estão a desconsiderar os direitos de autoria de indígenas e das/dos
mazaganenses de Carvão25.

Há de se pensar, ainda, na ayahuasca (Banisteriopsis caapi),26 a base da
bebida usada por xamãs e pajés indígenas da Amazônia ocidental, em especial em
rituais de cura e em cerimônias religiosas, que foi apropriada, juntamente aos
saberes e tecnologia tradicional por grupos religiosos, como o Santo Daime
(FERNANDES, 1986). De acordo com Simonian (1988, n. c.), esse processo
tem-se disseminado desde o último quartel do século passado, por várias áreas do
Brasil e mesmo nos EUA e no Hawai onde, inclusive, a espécie é cultivada e
comercializada. Também, foi nos EUA que a mesma foi patenteada, após um
processo de biossociopirateamento. Como se vê em Caso (2004b), essa patente
foi registrada em 1986, tendo recebido a denominação Banisteriopsis caapi (cv)
Da Vine, conforme o argumento de que a sua flor seria diferenciada, de Loren
Miller, o demandante.

Essa patente tem sido envolta por uma série de conflitos e tensões, pois em
parte os/as indígenas a têm questionado firmemente. A mesma foi cancelada em
1999, a partir de uma ação da Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia
Amazônica – COICA e do Centro para Lei Internacional Ambiental – CIEL,
quando foi negado o argumento de Loren Miller (CANCELADA, 2004; CASO,
2004b). Conforme essa mesma fonte, em 2001, Miller conseguiu reativar essa
patente sob o mesmo arrazoado, situação que permaneceu até 2003, quando teve o
prazo vencido. Também, há de se ressaltar que os/as santodaimistas e outras/os
religiosas/os usam a ayahuasca, se dizem defensores/as da paz e da integração à
natureza, mas desconsideram os direitos dos/as indígenas da Amazônia ocidental e
sequer discutem a importância de mudança quanto a tal entendimento.
Entretanto, as/os indígenas que reivindicam direitos autorais quanto à ayahuasca,
os respectivos saberes e tecnologias de beneficiamento vêm dando continuidade ao
processo de contestação a tais pretensões, usos e comercialização.

Até mesmo o sangue dos indígenas tem sido apropriado indevidamente e
se transformado em objeto de pesquisas não autorizadas, com vistas à
comercialização. Por exemplo, em 1998, os/as Karitiana e os/as Surui, indígenas
do estado de Rondônia, tiveram amostras de seu sangue retiradas, em vez do
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24
Ao todo, os pesquisadores da FIOCRUZ estariam a investigar 14 espécies vegetais (OLIVEIRA, id.).

25
Neste ponto, é importante observar que dificilmente os/as autores/as consideram a biossociopirataria interna
como tal – nesse sentido, apenas a realizada por estrangeiros/as seria como tal caracterizada. O próprio Oliveira
(id., p. 2) incorre nesse bias. Mais, conforme o relato de um técnico do IEPA (o mesmo pediu anonimato ao dar a
entrevista em 2003), depois que tiveram o acesso aos loci de pesquisa e às informações disponíveis no Instituto, os
pesquisadores da FIOCRUZ abandonaram a perspectiva do trabalho em parceria (sic) e publicaram os resultados
das pesquisas, patentearam a vela de andiroba e passaram a comercializá-la.

26
Essa espécie contém o componente alucinógeno dimethyltriptamin – DMT (CASO, 2004b, p. 2).



sangue de um animal, para o que os pesquisadores estrangeiros receberam
autorização da FUNAI; em seguida, esses indígenas vieram, a saber, que tais
amostras estavam sendo comercializadas pela internet (KRIPPNER, [1998]
2004; MAIS, 2004). Quando da estada na TI Karitiana em 1998, a autora
observou muita tensão entre as/os indígenas que, inclusive, devido a essa
experiência envolvendo ilegalidades, postura antiéticas e desrespeito, começavam
a se posicionar contra a presença de pesquisadores/as entre elas/es.

Quanto ao cupuaçu, uma série de patentes se encontra registrada no
exterior,27 inclusive, envolvendo o cupulate28. Essas patentes têm por base processos
de biossociopirataria, pois foram registradas sem o consórcio das populações
tradicionais amazônidas que, originariamente, produziram saberes sobre possíveis
usos acerca da espécie e respectivo fruto, bem como tecnologia de beneficiamento,
etc. Em face dessa situação, lançou-se a campanha “O cupuaçu é nosso”, que vem
ganhando apoio no Brasil e no exterior29. Uma de suas primeiras ações foi o
ingresso na Justiça japonesa contra o registro da marca Cupuaçu, conseguido pela
empresa Asahi Foods Co., Ltd. Essa demanda de suspensão foi aceita, sendo que
em 01.04.2004, no Japão, foi cancelado “[...] o registro da marca comercial do
nome do fruto amazônico Cupuaçu [...]” pelo Escritório de Marcas do Japão –
JPO, em Tóquio (CANCELADA, 2004). Embora esse resultado seja da maior
importância para biossociodiversidade amazônica, a empresa tem até o dia
30.04.2004 para apelar ao Tribunal de Tóquio30. Conforme se lê em Universidade
de São Paulo – USP (2004) e em Vitória (2004), a EMBRAPA e a USP estão a
reivindicar direitos de invenção do cupulate.

Outras modalidades de biossociopiratarias têm lesado os interesses dos
indígenas amazônidas. Por exemplo, pelo que se verifica em Mais, casos (MAIS,
2004), os Wapixana de Roraima tiveram uma matéria prima, as sementes de
bibiri (Octotea radioei), por elas/eles usadas como anticoncepcional, apropriado
pela empresa canadense Biolink, que investiga a possibilidade de curar tumores e
a Síndrome de Insuficiência Imunológica Adquirida – AIDS. A mesma ainda
planeja “[...] patentear o cumaniol, uma substância extraída do veneno da
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27
Ao todo são seis as patentes conhecidas, todas registradas entre 1998 e 2002 (CASO, 2004d, p. 3).

28
A matéria prima desse produto é a gordura extraída da semente de cupuaçu, sendo o mesmo similar ao chocolate.
Sobre a pesquisa de meados dos anos de 1980 que resultou no cupulate, ver o trabalho da Drª. Raimunda Fátima
Ribeiro de Nazaré, pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, nestes Anais
(ver tb. VITÓRIA, 2004). Neste ponto, há de se questionar sobre a posição dessa Empresa em relação aos
direitos autorais, pelo menos parciais, das populações tradicionais amazônidas.

29
As ONG Grupo de Trabalho Amazônico – GTA, a Amazonlink.org., a EMBRAPA e o Museu Paraense
Emílio Goeldi – MPEG, agroextrativistas e o governo do estado do Acre estão à frente dessa Campanha, sendo
que o governo federal tem, também, participado desse processo (ONG, 2003; SIMONIAN, 2003, n. c.).

30
Embora esse prazo ainda esteja correndo, e consta ter sido uma pesquisadora da EMBRAPA quem desenvolveu
o cupulate a partir da semente do cupuaçu (ver nota nº. 24), em Brasileiro (2004, p. 100) encontra-se,
recentemente, que esse produto “[...] deixou de ser propriedade da [empresa] japonesa Asahi para virar patente
de cientistas da [USP]”.



mandioca selvagem, usado para pesca na Amazônia [...que] pode ser usado para
parar o coração durante cirurgias delicadas” (MAIS, 2004, p. 1). Também, os
recursos, conhecimentos, tecnologias e usos das/os Yanomami da Venezuela
estão sendo apropriados por um consórcio entre o Estado e a Universidade de
Zurich; consta que tais indígenas receberão pelos direitos autorais, porém, é essa
Universidade que procurará/investigará os “[...] recursos interessantes” (El
NACIONAL, 1999, apud MAIS, 2004, p. 1). Como, no mais das vezes,
acontece, esses Yanomami não foram consultados a respeito.

A problemática da biopirataria e outras modalidades de abuso em relação
aos animais, igualmente, coloca-se como da maior importância, principalmente
porque a existência destes, quer os de natureza terrestre, fluvial ou outros, tem
íntima conexão com as populações humanas, que deles dependem para fins
alimentícios, medicinais, xamânicos etc. Recentemente, os saberes dos Karitiana,
desenvolvidos sobre “[...] o uso das propriedades das excreções [ou secreção
cutânea] do sapo [ou rã] Phyllomedusa bicolor [...]” (RESULTADOS, 2004),
foram apropriados por um grupo empresarial estrangeiro. Esses indígenas
encontram-se mobilizados a respeito e vêm demandando a garantia de seus
direitos autorais31. Uma ação similar foi empreendida pelos pesquisadores do
Laboratório Abbot, depois de levarem da Amazônia equatoriana, ilegalmente,
750 rãs da espécie Epipedobates tricolor (MAIS, 2004). Das pesquisas, a partir do
veneno encontrado sob a pele dessas rãs, que é conhecido, beneficiado e usado
pelos/as indígenas dessa região, resultou em nova composição já patenteada, um
analgésico, que poderá vir a substituir o ópio (MAIS, 2004). Conforme essa
mesma fonte, a ONG “Ação Ecológica”, do Equador, está requerendo a
revogação dessa patente.

Essa questão da biopirataria relativa a animais silvestres32 vai além do
interesse na pesquisa farmacológica. Freqüentemente, a captura ilegal de peixes
ornamentais tem sido flagrada em vários rios amazônicos, a exemplo do vem
ocorrendo nos rios Xingu (PA) e Negro (AM) (SIMONIAN, 2002-2001, n. c.).
Como se encontra em Brasil (2004), cientistas falsos/as (sic) e pessoas de ONG
vêm compactuando com esse tipo de criminalidade e, no entender de Naírio
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A “vacina do sapo”, desenvolvida com base nos saberes dos Katukina (AC) e que está sendo utilizada
indiscriminadamente na cidade de Porto Velho (RO), pode causar danos à saúde; a mesma deverá ter a
propaganda e o comércio proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (ANVISA, 2004).

32
Aliás, essa modalidade de pirataria não tem sido detectada apenas quanto à exportação e áreas interioranas, pois
apreensões têm sido feitas também no país, precisamente, nas áreas urbanas, o que tem sido amplamente
documentado pela imprensa. No estado do Pará, em 2003 , o total de animais silvestres – répteis, aves e
mamíferos – apreendidos ou entregues foi de 1.300; no ano corrente, o total já é de 595 (IBAMA, 2004).



Serpa Simões (apud FRANÇA, 2004),33 “[...] hoje 70% da biopirataria praticada
no Brasil é feita por instituições de caridade”34. Embora há algum tempo prisões
de biopiratas estejam sendo feitas nos aeroportos internacionais da Amazônia
brasileira,35 só há pouco o IBAMA passou a treinar funcionários e servidores para
essa tarefa, precisamente em Manaus (DANIELA, 2003). Mas, essas são
questões que precisam ser mais bem analisadas, pois há de se considerar que,
muitas vezes, os próprios ribeirinhos/as e/ou pescadores/as têm sido
cooptados/as por empresários/as e/ou atravessadores/as envolvidos/as nessa
atividade ilegal.

Ainda, a considerar-se a biossociodiversidade, importa ressaltar/analisar a
relação produção artística das populações tradicionais amazônicas, que envolve
seus saberes, recursos, tecnologias, motivos e design, e apropriação ilegal. Numa
perspectiva de valorização, a Arte Kusiwa – pintura corporal e arte gráfica Wajãpi
(Amapá) foi reconhecida, respectivamente, em 2002 e em 2003, como
patrimônio cultural do Brasil e da humanidade (CERTIDÃO, 2002;
GALLOIS, 2002; MASTERPIECE, 2004). Especificamente, esses
reconhecimentos deram-se pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN e pela Organização Educacional, Científica e Cultural das
Nações Unidas – UNESCO.

Entretanto, é mais do que paradoxal o fato de se ter políticas públicas
antiindígenas em relação à produção artística dos/as indígenas36 e, nesta direção,
se ter incentivo/treinamento de não-índios dos centros urbanos para produção de
grafismo, cuias, joalheria com motivos indígenas e caboclos etc.37. Há, também,
de se lembrar dos costumes, adereços e coreografias não só inspiradas no acervo
cultural indígena e usadas “com largueza” em tempos de carnaval, bois, pássaros e
de outros festivais, mas, muitas vezes literalmente copiadas. Essas experiências
são antigas/disseminadas, embora toda uma discussão persista na tentativa de
desqualificá-las e tudo o que ela implica quanto a direitos, pois como ressalta
Ortega (1997), questiona-se com freqüência se a mesma é arte ou artesanato.
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33
Consultor internacional na área de biopirataria, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA (FRANÇA, 2004, p. 1).

34
Dentre os peixes que eles estavam tentando biopiratear, estavam alguns Bekoltia platyrhyndra, cuja captura e
comercialização se encontram proibidas; cada unidade dessa espécie é vendida no exterior a US5000,00
(BRASIL, K., 2004).

35
Ao todo, de acordo com K. Brasil (2004), são 29 os biopiratas presos em aeroportos da região desde 1994, mas
em sua maioria, ou seja, 22 deles, foram presos a partir de 1999; os dois alemães presos em 17 de fevereiro do
corrente ano, em Manaus, e que integram esses totais, foram identificados como integrando uma destas
instituições.

36
Nesta perspectiva, uma análise comparativa entre obras artísticas indígenas antigas e recentes (por exemplo, a
cerâmica, escultura, os adereços etc.) evidencia uma queda significativa na qualidade.

37
A respeito, tem-se as propostas dos últimos governos do estado do Pará.



E para além dessa política cultural antiindígena, desse preconceito e dessa
apropriação indevida por políticos/as, empresárias/os, artistas e outras/os
profissionais, não se discute ou paga direitos autorais ou outros direitos. Nem mesmo
os modernistas, de Picasso a tantos/as outros/as, o fizeram. Talvez uma das exceções
seja o trabalho recente realizado por uma administração municipal da Alemanha
que, de acordo com A. Moreau (2003, i. v.), usou de modo legal os desenhos
produzidos por mulheres Kadiwéu (MS), todos registrados na Escola Nacional de
Belas Artes (RJ), no preparo de azulejos e lajotas para uso em construções e
ambientes públicos. Entretanto, é de se reconhecer que essas são questões que ainda
demandam muita discussão e ordenação. E a inspirar-se em Canclini ([1990] 1995),
Gramsci ([1966] 1982), Oliveira (1972) e Taussig (1982), dentre outros, os
processos sócio-culturais são não só diversos como mais do que dinâmicos, os quais
podem envolver desde uma “cultura do contato” até uma “cultura do terror”,
passando por hegemonias, opressões, subalternidades, aculturação, assimilação,
integração, hibridismo, a depender da abordagem do/a interlocutor/a.

As questões até aqui discutidas contribuem não só para com a degradação
e/ou destruição dos recursos naturais da região, mas também para com a
perpetuação da condição explorados/as desses/as trabalhadoras/es. Entretanto, a
grande questão que se coloca hoje quanto a essa problemática diz respeito à
resistência de alguns países no sentido de assinarem/ratificarem a Convenção da
Biodiversidade e de desrespeitarem sistematicamente as orientações da ONU
acerca dos direitos das populações tradicionais38. Conforme já ressaltado, os EUA
são o exemplo mais evidente nesta direção (PORTER, 1993). Mas, se as
transformações que são condições sine qua non para o fortalecimento das
populações tradicionais vão ocorrer, ainda se constitui em mera interrogação, em
especial, devido às tantas pressões do mundo globalizado.

Também, os países que assinaram essa Convenção, como o Brasil, pouco
têm feito no sentido de garantir tais direitos e, simultaneamente, criar condições
para que a conservação dos recursos se transforme em uma realidade. As
pesquisas documentais e de campo realizadas pela autora têm revelado que a
criminalidade socioambiental é persistente e dominantemente impune desde as
últimas décadas até o presente, notadamente nas áreas tropicais, dentre as quais a
Amazônia (SIMONIAN, 2003, 2002, n. c.). Essas realidades vêm repercutindo
de maneira muito negativa junto às populações tradicionais, que com a destruição
de muitos recursos para elas essenciais, têm tido suas bases de subsistência em
muito reduzidas.

O próprio governo do país, comprometido com as propostas de mudanças
estruturais, nada tem feito com vistas a honrar os compromissos internacionais e
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38
Até o presente, essa Convenção foi assinada por 150 países e ratificada por 114 (BIODIVERSITY, 2004).



os nacionais acerca da dos direitos básicos dessas populações e da conservação e
do respeito a biossociodiversidade. Nessa perspectiva e apesar dos trabalhos da
equipe de transição,39 nada foi feito para prevenir o já esperado incêndio dos
campos e florestas no estado de Roraima que, novamente em janeiro de 2003,
destruiu áreas enormes (SIMONIAN, 2003, n. c.)40. Ainda neste ano, o primeiro
desse governo, um total de 23.750 km2 da floresta amazônica foi destruído pela
expansão pecuária, sojeira e pela extração ilegal de madeira (HAMBÚRGUER,
2004). Embora o mesmo seja recente e tenha encontrado o país “[...] al borde de
un ataque de nervios”,41 mudanças não são feitas abruptamente e a sociedade
começa a se impacientar42.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Os processos de destruição dos recursos naturais e toda sorte de abusos
contra os direitos originários e socioculturais das populações tradicionais é apenas
mais um indicativo das contínuas crises que as mesmas têm experimentado. Ao
pensar-se nos indígenas, importa ressaltar a recentíssima informação produzida
pela FUNAI: 66% dos 124 casos das TI em situação de conflito encontram-se na
região amazônica brasileira (SCOLESE, 2004). As condições de vida dos/as
extrativistas, caboclas/os, quilombolas, etc. demonstram que muitas/os que têm
recebido áreas exíguas e/ou a resistência das elites socioeconômicas e da
burocracia vêm impedindo a constituição de áreas especiais43 (SIMONIAN,
2003-2002, n. c.). Mas, essas são tendências amplas, como detectado e analisado
em outras áreas da pan-Amazônia ou fora dela44. Elas têm implicações no mais
das vezes dramáticas para as populações tradicionais, seus recursos e saberes.

Por sua vez, a política de enxugamento do Estado, uma das exigências do
modelo econômico neoliberal, vêm atingindo, principalmente, os programas
sociais e, conseqüentemente, os segmentos sociais menos favorecidos
(BANDOM, VÁSQUEZ, 1994), dentre os quais o das populações tradicionais.
Ao serem vulnerabilizadas por tal processo, estas populações logo passaram/ão a
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39
Essa equipe, que durou três meses antes da posse em 01.01.2003, foi considerada como de alta competência.

40
De fato, somente após o início das queimadas é que a Ministra de Estado do Meio Ambiente Marina Silva se
dirigiu a Roraima e uma proposta de prevenção foi apresentada (MINISTRA, 2003).

41
Esta é uma expressão emprestada do título do filme Mujeres al borde de um ataque de nervios, de 1998, do cineasta
Pedro Almodóvar.

42
Inclusive, numa tentativa de reverter a queda de popularidade do governo atual nesses últimos meses, o Partido
dos Trabalhadores – PT iniciou, no dia 24 de abril do ano corrente, uma campanha na mídia “[...] batendo forte
em FH[C]” (GÓIS, 2004, p. 4), com vistas a responsabilizá-lo pelas dificuldades do governo atual.

43
O que lhes garante a constituição atual, a exemplo das RESEX, dos Projetos de Assentamentos Agroextrativistas
– PAE e das Terras Quilombolas – TQ (BRASIL, 1988).

44
A exemplo das/os Marrons e indígenas da Guiana Francesa e do Suriname, dos/as indígenas da Amazônia
colombiana e boliviana ou dos chicleros (estes trabalhadores fazem a extração e os primeiros beneficiamentos do látex
da espécie Manilkar sapota, SAPOTACEAE/antes Achras sapota; SIMONIAN, 2004b) do distante México.



ceder às pressões de empresários e/ou grupos econômicos envolvidos em práticas
criminais contra os recursos naturais, os conhecimentos e demais direitos delas
(SIMONIAN, 2000, 1993)45. Assim, além dos escândalos recentes e dramáticos
envolvendo biossociopirataria e patentes ilegais, como anteriormente apontado e
discutido, tem-se a exploração ilegal de diamantes em TI de Rondônia46 e as
plantações de maconha (Cannabis sativa L.) em TI no Maranhão (BAHIA,
2004; REDE, 2004), o que têm raízes antigas que, inclusive, eram/são do
conhecimento das autoridades ditas “competentes”. Entretanto, as mesmas
também se encontravam/ão cooptadas e, no mais das vezes, agiam/em mas para
garantir a impunidade. Essa realidade em toda a sua complexidade busca, mais
uma vez, dominar senão aniquilar a identidade dessas populações.

Ainda, há de se ressaltar as implicações da conjuntura atual quanto ao
processo de globalização acerca da biossociodiversidade entre as populações
tradicionais na Amazônia brasileira. Para além das questões da biossociopirataria,
de patentes conseguidas de modo ilegal, de direitos originários e quanto aos
conhecimentos e tecnologias, a imposição de um processo de comoditização dos
recursos naturais, dos conhecimentos, tecnologias e produtos tende a se
generalizar. A parafrasear-se Meillassoux (1992), é de argumentar-se que dentre
outras, essas populações continuam subsidiando o bem estar das sociedades
afluentes (SAHLINS, 1970). Nessa perspectiva, seus recursos e seus saberes são
apropriados e/ou destruídos, bem como sua mão de obra é explorada quando não
escravizada (SALES, 1999; SPONSEL, HEADLAND, BAILEY, 1996b). Se
esta realidade vai persistir é uma questão que só o tempo dirá, mas políticas públicas
e sociais no sentido do fortalecimento dessas populações podem contribuir no
sentido de transformá-la em um sentido positivo.

Uma questão que limita essa possibilidade diz respeito ao poder do
Estado e dos segmentos dominantes da sociedade global e das nacionais, que se
impõe às populações tradicionais, quer a partir dos recursos e da biodiversidade,
dos conhecimentos, tecnologia e produtos antes desconhecidos. Entretanto,
dentre outros, Ascher (1995), Bailey (1996) Silva (2003) e Simonian (2001)
destacam a importância de se trabalhar os processos organizativos comunitários,
o que, inclusive, pode envolver estratégias voltadas à resolução de conflitos,
tensões e mesmo de violências. De todo modo, um tal desdobramento implica
em acesso minimamente igualitário a recursos naturais – o que inclui um
território –, conhecimentos, tecnologia e bens ou produtos em geral, mas que tem
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45
Precisamente, sem acesso a serviços de segurança, de educação, de saúde, de apoio para os processos produtivos,
muitas das lideranças de indígenas, caboclos/as, quilombolas etc., têm desenvolvido uma racionalidade no
sentido de justificar seu envolvimento profundo quanto aos interesses escusos, lesivos e mesmo criminosos a
pouco referidos; políticos e mesmo cientistas, têm ratificado essa perspectiva.

46
O que incluiu o assassinato de 29 garimpeiros não-indígenas (CORRÊA, 2004).



sido dificultado senão impossibilitado pelas tendências globais e impositivas do
capitalismo recente e atual.

Note-se, ainda, que em contextos pautados pelas diversas modalidades de
colonialismo, tais populações acabam tendo que se adaptar a processos que
implicam resistência/fortalecimento, submissão e ou acomodação. Nesta direção,
embora os movimentos sociais sejam, possivelmente, tão antigos quanto à
humanidade, foi a partir dos anos de 1960 que comunidades, grupos étnicos, etc.,
passaram a se organizar e/ou resistir de modo mais sistemático, com vistas à
reivindicação de direitos os mais diversos (MENDES, 1989; SHIVA, 1993a).
No que diz respeito à submissão, a mesma vem se dando por meio de guerras,
violências e terrores diversos, o que tem resultado em processos de adaptações
igualmente as mais variadas (LARAIA, 1963; SIMONIAN, 2003),
principalmente, porque do contrário se teria que praticar suicídio coletivo, o que é
impensável, embora em âmbito individual – mesmo que em números elevados –
isso possa ocorrer47.

Por fim, populações tradicionais, a perda da terra, de recursos naturais
fundamentais para seus modos de vida, de saberes, de especialistas essenciais, a
exemplo dos/as xamãs etc., no mais das vezes, as desestruturam. De todo modo,
as resistências entre essas populações podem ser muitas, embora nem sempre
vitoriosas. Entretanto, na medida que os Estados e as sociedades mais amplas –
leia-se, também as empresas – vierem, minimamente, a incorporar a ética, a
respeitar as bases de sobrevivência e os demais interesses dessas populações, estas
podem vir a se fortalecer em que pese os contextos em que vivem, todos
dominantemente permeados pela expropriação, exploração e opressão. Porém, a
pensar-se em perspectivas futuras quanto à essas/es segmentos sociais, tanto da
Amazônia brasileira como de outras regiões, especialmente em torno de seus
interesses, a probabilidade maior é de transformações abrangentes e
disseminadas e, paradoxalmente, de resistências.
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47
Ultimamente, indivíduos indígenas do Brasil têm lançado mão do suicídio, muitos em série, como entre os
Kaiowá (estado do Mato Grosso do Sul) e os Tikuna (estado do Amazonas), possivelmente na tentativa de
denunciar as condições opressivas em que seus/suas parentes/as e eles/as próprios/as estavam a viver.
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Mecanismos de Proteção dos Conhecimentos
Tradicionais e Repartição de Benefícios

Juliana Santilli
(MPDFT)

Apresento uma visão geral do marco legal que se está procurando
construir para proteção dos conhecimentos tradicionais. As populações
tradicionais desenvolvem relações com a natureza, e, em geral, desenvolvem
atividades de baixo impacto ambiental e têm uma relação de dependência com o
meio natural. São essas populações que desenvolvem ao longo de gerações uma
série de conhecimentos, práticas e inovações relevantes para a conservação da
diversidade biológica.

Cito alguns números de pesquisas que já foram feitas procurando avaliar o
potencial do conhecimento tradicional. O Jardim Botânico de Nova Iorque, por
exemplo, fez uma pesquisa que mostrou que a utilização do conhecimento
tradicional aumenta a eficiência da seleção de plantas em busca de suas
propriedades médicas em mais de 400%, ou seja, quando se utiliza o
conhecimento tradicional como forma de identificar princípios ativos para o
desenvolvimento de produtos farmacêuticos, a eficiência aumenta em 400%.

Usa-se o conhecimento tradicional para facilitar a seleção e a identificação
de princípios ativos para fins de desenvolvimento tanto de produtos na área
farmacêutica, alimentícia, agrícola, química, e, para que se tenha uma idéia, dos
120 componentes ativos isolados de plantas e usados pela medicina, 74%
apresentam uma correlação positiva entre o uso terapêutico moderno e o uso
tradicional. Ou seja, o que se constatou é que em 74% dos casos em que se tem
uma informação baseada no conhecimento tradicional, há uma correlação entre o
uso tradicional e o uso medicinal.

O principal marco legal internacional é a Convenção da Diversidade
Biológica (CDB), que reconhece não apenas a necessidade de proteção da
biodiversidade, mas, também da sociodiversidade, que está intrinsecamente
ligada à biodiversidade, é o que chamamos do componente intangível da
biodiversidade: o conhecimento tradicional associado a biodiversidade. É no
artigo 8 (j) da Convenção da Diversidade Biológica que vamos encontrar as
diretrizes básicas para elaboração de um regime legal de proteção aos
conhecimentos tradicionais. A Convenção determina que os países signatários - e
o Brasil foi o primeiro país a assinar a Convenção, durante a ECO-92, tendo sido
ratificada pelo Congresso Nacional em 94, e, portanto já é norma legal no Brasil -
devem respeitar, preservar e manter os conhecimentos, as inovações e práticas das
comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais
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relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica, e
determina que se incentive sua aplicação com a aprovação e participação dos
detentores desse conhecimento e a repartição eqüitativa dos benefícios oriundos
da sua utilização.

Assim, um regime sui generis deve partir de dois princípios básicos: o
consentimento prévio informado e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios.
A Convenção da Diversidade Biológica utiliza o termo comunidade local e não
população tradicional e, ainda, há muita ambigüidade no uso desses termos.
Quando se trata de povos indígenas há um instrumento internacional, que é a
Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho, que utiliza o termo
povo e já pacificou a utilização do termo povo indígena. Já o conceito jurídico de
população tradicional ainda está em construção, em muitos momentos se utiliza
comunidade local e, em outros momentos, se utiliza população tradicional.

No Brasil, além dos povos indígenas, há também as comunidades
remanescentes de quilombos que têm direitos territoriais especiais, tais como os
povos indígenas. As comunidades remanescentes de quilombos têm, de acordo
com o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, direito à
propriedade definitiva das terras que estejam ocupando. As demais populações
tradicionais ainda não têm, do ponto de vista legal, tais direitos territoriais
expressamente assegurados. Os seringueiros, castanheiros, babaçueiros e demais
populações tradicionais já conquistaram duas figuras jurídicas que procuram
compatibilizar conservação ambiental e cultural: as reservas extrativistas e de
desenvolvimento sustentável.

A lei que instituiu o sistema nacional de unidades de conservação criou
duas categorias, especificamente, voltadas a abrigar a sociodiversidade e manter
estilos tradicionais de vida dessas populações: a reserva extrativista e a reserva de
desenvolvimento sustentável, inspirada no modelo de Mamirauá, no Estado do
Amazonas. Atualmente, discute-se uma proposta legal no âmbito de uma
Câmara Temática de legislação que foi criada pelo Conselho de Gestão ao
Patrimônio Genético (CGEN), vinculado à Secretaria de Biodiversidade e
Florestas do Ministério do Meio Ambiente, que parta da seguinte definição de
conhecimentos tradicionais conhecimentos, inovações e práticas relativas às
propriedades, usos e características da diversidade biológica detida e produzida
pelos povos indígenas, quilombolas ou comunidades locais, dentro de contextos
culturais que poderiam ser identificados como indígenas ou locais, ainda que
disponibilizados fora desse contexto.

Sabemos que há muita informação sobre o conhecimento tradicional que
já está disponibilizado em bancos de dados e publicações. Partimos também do
pressuposto de que o regime de propriedade intelectual ocidental – patentes,
marcas comerciais, etc. – não se presta à proteção do conhecimento tradicional.
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Primeiro, porque são conhecimentos coletivos, isto é, não são conhecimentos
gerados por uma pessoa e, sim, conhecimentos gerados por povos e coletividades,
que são transmitidos de modo oral para outras gerações, sem que seja possível
identificar quando aquele conhecimento foi gerado e transmitido. O sistema de
patentes trabalha essencialmente com a idéia de que a patente confere um direito
a monopolizar o uso de um produto ou um processo, ou seja, o seu titular tem
direito de utilização exclusiva daquele produto ou processo. A patente é
concedida por um determinado período de tempo para a pessoa que chega em
primeiro lugar, e só protege conhecimentos de natureza individual. Se há mais de
um inventor, por exemplo, são sempre inventores plenamente identificáveis e
caracterizáveis. Os próprios sistemas de conhecimento dessas populações
tradicionais envolvem coletividades onde muitas vezes não é possível identificar
um autor, um inventor e, portanto, conceder a patente a um indivíduo, pode estar
gerando uma série de conflitos e divisões internas.

Por essas e outras razões, consideramos que o sistema de patentes não se
presta à proteção do conhecimento tradicional. A inventividade, a criatividade e
as formas de expressão dessas comunidades tradicionais não têm proteção
alguma. As empresas multinacionais, principalmente, das áreas farmacêutica,
alimentícia, agrícola e química, acabam se apropriando desses conhecimentos
desenvolvendo produtos e processos que são depois patenteados e, portanto,
geram para aquela empresa um direito de monopólio na utilização desses
conhecimentos sem nenhuma compensação, sem nenhuma repartição de
benefícios com as comunidades que são titulares desses conhecimentos.

Então, os elementos fundamentais que se discute no regime legal
alternativo que contemplem as especificidades deste conhecimento tradicional
são a titularidade coletiva sobre esse direito, sobre esse conhecimento tradicional;
direitos originários, ou seja, são direitos cuja origem não precisa ser reconhecida
ou identificada; e se trabalha com a idéia de separar direitos morais de direitos
patrimoniais inspirada nos direitos autorais que fazem essa distinção, de forma
que os direitos morais que envolvem a identificação da origem, o direito de negar
o acesso, o direito de impedir terceiros de utilizar indevidamente, são inalienáveis
irrenunciáveis. Já os direitos patrimoniais, que são o usar, gozar, fruir, benefícios
econômicos, estes sim, podem ser cedidos, ou seja, quando há um interesse da
comunidade ela pode autorizar a utilização comercial daquele conhecimento,
mas ela não perde o direito em si, ela apenas autoriza a utilização por um
determinado período de tempo, nunca perdendo de vista as garantias citadas,
inalienabilidade, ou seja, esses conhecimentos não podem ser alienados, apenas
os irrenunciáveis, e imprescritibilidade. O que é imprescritibilidade para quem
não é advogado? É quando a pessoa perde o direito de exercer, perde pelo decurso
do tempo aquele direito. Imprescritível é um direito que a pessoa não perde em
decurso do tempo, justamente em função desta dificuldade de delimitar o tempo
e a origem desses conhecimentos.
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Outro elemento é a inversão do ônus da prova e, o que quer dizer isso
também? Quer dizer o seguinte, se uma comunidade alega que aquele
conhecimento é da sua titularidade e, portanto, que aquela empresa patenteou
um conhecimento que lhe pertencia, o ônus da prova, ou seja, de provar, como se
chegou aquele produto, aquele processo será da empresa e não da comunidade.
Reconhecer a própria vulnerabilidade e a dificuldade que essas comunidades
teriam de provar a origem de seus conhecimentos, o que se pretende é que as
empresas que desenvolveram os seus produtos e processos que são
posteriormente, patenteados é que teriam o ônus de mostrar como chegaram
aquele produto e aquele processo sem utilização do conhecimento tradicional.

Trabalhamos com a idéia de que o Estado, através do Conselho de Gestão
do Patrimônio Genético, teria que ser garantidor de alguns princípios de algumas
regras mínimas de consentimento prévio informado e repartição justa e eqüitativa
de benéficos. Mencionei que os dois pilares desse regime seriam a necessidade de
um consentimento prévio informado e a necessidade de uma repartição justa dos
benefícios gerados com a utilização desse conhecimento, e o papel do Estado
seria, digamos, de equilibrar um pouco essa relação, pois, em geral, é muito
desigual você ter de um lado uma multinacional como a MERCK e do outro lado
um comunidade indígena. É evidente que há uma vulnerabilidade muito maior,
há pressões por parte de uma comunidade indígena, por exemplo, trabalha-se
com a idéia também de fortalecimento da normas internas, o chamado direito
costumeiro, direitos produzidos pelas próprias comunidades tradicionais. Por
que? Imagine, por exemplo, como estabelecer uma regra geral sobre a
representação de comunidade dos povos indígenas considerando que em uma
comunidade você tem um líder muito bem identificado e, em outra comunidade,
a representação se dá através de conselhos de anciãos e outros mecanismos, outras
formas de se representar e, portanto, se nós estabelecermos, simplesmente,
normas com base em nosso direito sobre a forma de representação dessas
comunidades estaríamos gerando situações absurdas e injustas na prática, Então,
o que se pretende é estabelecer um reconhecimento das próprias normas jurídicas
geradas no interior daquela comunidade, ou seja, quem vai estabelecer, quem
representa legitimamente os interesses dessa comunidade é ela mesma.

E a outra questão com a qual estamos trabalhando, e esse é um dos pontos
mais complicados com a constituição desse regime, é o fato de que boa parte
desses conhecimentos tradicionais é compartilhada por vários povos indígenas.
Imagine, por exemplo, o Ayahuasca, que é uma planta utilizada por várias
comunidades tradicionais da Amazônia, não só na Amazônia brasileira mas na
Amazônia de outros países, como a peruana, enfim, essa é uma dificuldade e,
nesses casos, a entende-se que o exercício desses direitos por uma comunidade
não pode impedir que outra comunidade também o exerça. Isso quer dizer que
esses direitos não podem ser direitos excludentes, direitos monopolistas, até

Seminário "Saber Local/Interesse Global: propriedade intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional na Amazônia"

97



porque, o que se pretende é permitir um livre intercâmbio, uma livre troca de
informações entre as próprias transformações tradicionais, não se quer que cada
uma dessas comunidades fique preocupada em esconder e impedir que as outras
comunidades compartilhem desses conhecimentos, pois, há todo um sistema de
conhecimento que se baseia na troca, no livre intercâmbio.

Outra questão que se discute são os cunhos de repartição e benefícios, por
que? Se o conhecimento é compartilhado por várias comunidades se poderia ter
uma situação em que uma empresa negocia autorização com uma comunidade e,
posteriormente, há outras comunidades reivindicando o direito de que é titular
também. E o que se está pensando é em um fundo de repartição de benefícios
sem prejuízo de uma negociação direta com a comunidade que é detentora
daquele conhecimento. Pretende-se que parte desses recursos ou qualquer outra
forma de repartição de benefícios sejam destinados a um fundo que poderia ser
acessado por outras comunidades para fins de financiamentos de projetos de auto
sustentabilidade das comunidades tradicionais.

E, finalmente, a discussão sobre registro, cadastros, banco de dados. O que
se deseja, atualmente, foi criado no âmbito do Ministério da Cultura no governo
passado. Este editou um decreto criando um registro de patrimônio cultural e
imaterial e criou o registro dos saberes, que embora seja mais voltado pra área
cultural, também se aplica no caso em discussão. O que consideramos importante
quando se pensa num sistema de registro é que esse registro deve ser sempre de
natureza declaratória e facultativa. Algumas pessoas chegaram a apresentar
propostas no sentido de se criar um sistema de registro semelhante a patente, ou
seja, só a comunidade tradicional teria direito ao seu conhecimento se fizesse
previamente o registro, obviamente que isso é totalmente absurdo, quando se pensa
em registro apenas como mais um meio de prova da titularidade sobre aquele
conhecimento, não para uma condição de exercício de qualquer direito. Esse
registro tem que ser declaratório e não pode ser um ônus para as comunidades.
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Discussão em torno do acesso a
biodiversidade

Teresa Cristina  Moreira
(CGEN)

É oportuno debater o tema do acesso ao patrimônio genético e aos
conhecimentos tradicionais associados nesta região do país que é tão rica em
diversidade biológica e social e na qual estão situados importantes centros de
pesquisa das áreas biológicas e afins.

Trata-se de um tema complexo que, desde o início de sua regulamentação
no Brasil, em 1995, tem gerado discussões acaloradas tanto no âmbito do
governo quanto entre este e diversos setores da sociedade civil. Essa apresentação
enfocará, especialmente, o acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos
tradicionais associados.

A Convenção sobre Diversidade Biológica foi promulgada no Brasil em
1994, data após a qual tivemos algumas iniciativas de regulamentação ao acesso ao
patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais no âmbito do Congresso
Nacional. A primeira iniciativa, da Senadora Marina Silva, ocorreu em 1995,
recebeu um substitutivo do Senador Osmar Dias, em 1998. Também em 1998,
outros Projetos de Lei sobre a mesma temática foram levados ao Congresso
Nacional pelos Deputados Jacques Wagner e Silas Câmara, bem como pelo
próprio Poder Executivo. A existência de todos estes esforços legislativos,
entretanto, não impediu que em 2000, o Poder Executivo editasse a Medida
Provisória 2052 de julho que passou a regulamentar a matéria em âmbito nacional e
terminou suspendendo a tramitação desses projetos na Câmara Federal.

Além disso, alguns estados que já haviam regulamentado o acesso, como o
Acre e o Amapá, além de outros que já possuíam Projetos de Lei em andamento,
como o estado de São Paulo, tiveram suas iniciativas suspensas uma vez que, a
MP 2052/2000, instituiu que as autorizações de acesso ao patrimônio genético e
aos conhecimentos tradicionais associados para fins de pesquisa científica,
bioprospecção e desenvolvimento tecnológico são de competência da União. Não
se pretende discutir a questão das competências no campo ambiental e, sim de
evidenciar a importância da matéria a partir das várias iniciativas nacionais em
estabelecer regras.

A MP n° 2052/2000, foi reeditada por diversas vezes até agosto de 2001,
cuja última é a MP n° 2186-16/2001, quando a Emenda Constitucional 32,
estabeleceu novas regras para a edição de Medidas Provisórias no Brasil.
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A MP, entre outras coisas, regulamentou, ainda que, precariamente, o
acesso do patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais associados, a
remessa e a transferência de patrimônio genético e a repartição dos benefícios
derivados do uso do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais
associados. Logo, a MP 2186-16 não trata de qualquer uso da biodiversidade,
mas de alguns usos específicos de parte dos componentes da biodiversidade –
patrimônio genético – e de uma categoria específica de conhecimentos associados
à essa parcela da biodiversidade – os conhecimentos tradicionais associados.

Contrariamente ao que muitas pessoas acreditam ter acontecido, a MP
2186-16/2001, não proibiu o acesso ao patrimônio genético ou aos
conhecimentos tradicionais associados, não proibiu a pesquisa, a bioprospecção
ou o desenvolvimento tecnológico, mas estabeleceu regras para a realização
destas atividades que, até então, nem sempre consideraram uma série de
premissas como a soberania dos países sobre seus recursos biológicos e o direito
destes países à repartição dos benefícios derivados do uso destes recursos, bem
como, o direito de comunidades indígenas e locais de participar e decidir sobre
iniciativas de uso de seus conhecimentos tradicionais associados à estes recursos e
de também usufruírem dos benefícios derivados do uso destes saberes.

O reconhecimento de um interesse global sobre estes bens locais – saberes
e biodiversidade – é essencial para a compreensão dos desafios a serem
enfrentadas pelos diversos setores envolvidos neste campo que mescla questões
éticas, sociais, políticas, ambientais, econômicas e tecnológicas.

Entre as dificuldades trazidas pela MP 2.186-16/01, está a questão
conceitual, pois ao tratar o acesso como sendo: ”toda obtenção de amostra de
componente do patrimônio genético” que é definido como toda informação de
origem genética contida em amostras do todo ou parte de espécies vegetais,
fúngico, microbiana ou animal, na forma de moléculas e substâncias
provenientes do metabolismo desses seres” possibilitou-se grande confusão
entre o acesso ao patrimônio genético de fato e a simples coleta de material
biológico, embora em alguns casos ambos se confundam – como por exemplo
na coleta de extratos e moléculas.

Assim, logo de inicio, a Medida Provisória deixa claro que não se trata
apenas do acesso ao gen, mas, também, aos subprodutos do gen e, isso, desde o
inicio, gerou e continua gerando grande confusão e complexidade, embora seja
evidente a necessidade deste tratamento diante das possibilidades tecnológicas de
acesso a diferentes níveis de informação

Por outro lado, a MP 2.186-16, determina como acesso ao conhecimento
tradicional associado “toda a obtenção de informação ou prática individual ou
coletiva de comunidade indígena ou comunidade local com valor real ou potencial
associado a esse patrimônio genético para os fins previstos na legislação, ou seja,
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para os fins de pesquisa científica, bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico”,
sendo que o mesmo se aplica ao patrimônio genético.

Embora o escopo pareça restritivo, uma vez que todo o comércio da
biodiversidade permaneceu fora do escopo da legislação, as regras estabelecidas
foram suficientes para causar forte resistência entre diversos setores da sociedade,
em especial, das instituições de pesquisa que se sentiram atingidas ao enfatizarem
a necessidade de mais autorização para a realização de suas atividades. Por outro
lado, ao exigir repartição de benefícios do acesso ao conhecimento ao patrimônio
genético e aos conhecimentos tradicionais associados com perspectiva de uso
econômico, a MP 2.186-16/01, repercutiu diretamente nas relações entre o setor
produtivo e os provedores desses recursos.

Por sua vez, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN),
criado pela MP 2.186-16/01, para ser composto, exclusivamente, por órgãos da
administração pública federal, era até 20 de outubro de 2003, a única instância
responsável pela autorização de acesso e remessa de componentes do patrimônio
genético e de acesso a conhecimentos tradicionais associados para os fins já
mencionados. Entre as dificuldades enfrentadas pelo Conselho estavam a sua
própria composição (que excluía representantes de setores da sociedade civil,
diretamente, afetados pela implementação da norma), a precariedade da MP
2.186-16 (que normatizou apenas parcialmente a matéria, deixando para
posterior a regulamentação de pontos essenciais para sua implementação) e o
pequeno número de reuniões para grande volume potencial de solicitações de
acesso (reunindo-se apenas na última quinta-feira de cada mês, totalizando 12
reuniões ordinárias por ano).

Aparte os pontos acima, pode-se dizer que as autorizações de acesso
encontram-se, entre outros critérios, fundadas em alguns pilares como a anuência
prévia dos provedores do patrimônio genético ou dos conhecimentos tradicionais a
eles associados (para qualquer caso) e no estabelecimento de Contratos de
Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios (quando houver
potencial de uso econômico), sem os quais o Conselho fica impedido de autorizar
(art. 16 § 9 e 24 da MP 2.186-16/01). Nesse sentido, a MP objetivou implementar
o direito de decisão dos provedores do patrimônio genético e de conhecimentos
tradicionais associados e pôs sob a responsabilidade do Estado agir para que estes
direitos sejam exercidos com respeito ao interesse público envolvido.

Compreendendo o caráter estratégico dos recursos genéticos tanto para a
conservação da biodiversidade quanto para o desenvolvimento sustentável a
partir de um melhor conhecimento desta biodiversidade, a MP 2.186-16/2001,
estabelece como instituições aptas a solicitar autorizações de acesso ao patrimônio
genético e aos conhecimentos tradicionais associados apenas às instituições
nacionais públicas ou privadas de pesquisa nas áreas de biológicas e afins. O principal
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objetivo de restringir o acesso às instituições nacionais lhes atribui a prerrogativa
de estarem levando à frente as pesquisas sobre a biodiversidade e conhecimento
tradicionais associados no Brasil. Instituições estrangeiras que desejem acessar
esses recursos somente o poderão fazer em parceria com uma instituição nacional
que deverá ser a responsável legal pelo projeto.

Observe-se a existência de uma série de nuances em torno da
regulamentação do acesso que, embora façam parte do cotidiano de grande parte
da sociedade como um todo, não havia sido, até então, submetida a uma situação
de controle. Nesse sentido, a pouca informação dos atores envolvidos amplia as
dificuldades para implementação da legislação, embora seja uma máxima jurídica
o fato de que a ignorância da lei não exime os cidadãos de seu cumprimento.
Tanto no setor privado como no setor acadêmico, nas próprias comunidades e
povos envolvidos ou nos setores técnicos do governo que precisam implementar a
legislação, a falta de informação talvez seja a maior responsável pelas dificuldades
na implementação da norma.

A este respeito desde o início dos trabalhos do CGEN e de sua Secretaria
Executiva (Departamento do Patrimônio Genético – Ministério do Meio
Ambiente) uma série de medidas vem sendo tomada a fim preencher as lacunas e
esclarecer as ambigüidades deixadas pela MP 2.186-16/2001. Nesse sentido,
foram criadas Câmaras temáticas a fim de auxiliar o Conselho em assuntos como
a Repartição de Benefícios; Conhecimentos Tradicionais; Procedimentos
Administrativos; Patrimônio Genético em Condições ex situ. Do trabalho
conjunto das Câmaras Temáticas/Secretaria Executiva/Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético resultaram 9 Resoluções e mais de 40 Deliberações, além
de orientações técnicas, cujos resultados podem ser percebidos na qualidade das
solicitações recebidas pela Secretaria Executiva do Conselho mensalmente.

Por sua vez, desde o início de 2003, por solicitação da Ministra do Meio
Ambiente, Sra. Marina Silva, foi criada no Conselho de Gestão do Patrimônio
Genético, a figura dos Convidados Permanentes, passando a ser composto
também por representantes da sociedade civil organizada, incluindo
representantes de comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades
locais, além dos setores acadêmico e privado. Embora estes convidados tenham
apenas direito à voz, sua participação tem sido essencial na formação de opinião
junto aos demais conselheiros surtindo resultados muito positivos, uma vez que
significaram, também, maior transparência e suporte para as decisões.

Também foi identificada a necessidade de adequação do fluxo de ações
entre órgãos governamentais uma vez que existe evidente duplicação de atos
entre diversos órgãos, como o CNPQ, IBAMA, FUNAI e o CGEN. Esta
questão vem sendo, cuidadosamente, trabalhada de forma a melhorar esse fluxo
e, nesse sentido, o IBAMA foi recentemente credenciado para emitir
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autorizações de acesso ao patrimônio genético para fins de pesquisa científica que
não envolva o acesso a conhecimentos tradicionais associados. Dessa maneira os
interessados em acessar para esta finalidade deverão ingressar com sua solicitação
diretamente junto ao IBAMA que emitirá conjuntamente a autorização de coleta
e de acesso ao patrimônio genético. Nos demais casos a circulação de processos
está sendo internalizada de forma que o solicitante dê entrada em apenas um dos
órgãos envolvidos, o qual será responsável por encaminhar o pedido para os
demais órgãos envolvidos.

Em 2003, também por solicitação da Ministra, foi criada a Câmara
Temática de Legislação, cujo mandato era elaborar um esboço de Projeto de Lei
sobre acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados,
tendo por base não só os projetos já existentes no Congresso como a própria
experiência de implementação da MP 2.186-16/01.

Entre as propostas do novo Anteprojeto a ser levado ao Congresso, estão a
consolidação do consentimento prévio fundamentado dos provedores de
conhecimentos tradicionais associados e de patrimônio genético, em especial, de
povos indígenas, comunidades locais e quilombolas; a existência de um sistema
simplificado para instituições de pesquisa no acesso ao patrimônio genético para
fins de pesquisa científica; regras mais claras para a repartição de benefícios;
fortalecimento dos direitos intelectuais coletivos dos detentores de
conhecimentos tradicionais associados; modificação da composição do
Conselho, incluindo os representantes da sociedade civil organizada que passarão
a ter direito a voz e voto como os demais conselheiros, simplificação do sistema
de remessa de componentes do patrimônio genético dentro do Brasil, entre
outros aspectos. O Anteprojeto, que deve ser apresentado ao Congresso Nacional
no início de 2004, é um dos resultados mais concretos do esforço coletivo na
melhoria da gestão do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais
associados no Brasil. Sua aprovação significará, sem dúvida, uma experiência sem
precedentes entre países megadiversos como o Brasil.

Outro caminho na ampliação do diálogo com a sociedade civil tem sido a
participação nos fóruns de discussão sobre essa matéria, os quais, assim como
este, tem gerado a oportunidade de estabelecer parcerias com outras instituições
não governamentais, governamentais, entre as quais podemos citar a
Amazonlink e o Grupo GTA, que têm realmente desempenhado um papel de
grande importância na difusão de informações, atuando em momentos que por
inúmeras razões o Estado não pode e não poderia atuar.

A articulação no campo internacional também tem se mostrado essencial
no campo da discussão do acesso à biodiversidade, seja porque o Brasil
compartilha grande parte de suas riquezas biológicas com países vizinhos, como
ocorre na região amazônica, seja com outros países megadiversos não sul
americanos, como a Índia, Malásia e China.
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Nesse sentido, as conferências internacionais têm demonstrado a necessidade
de mudanças de paradigmas; de modelo de desenvolvimento, da relação entre os
países do hemisfério sul e do hemisfério norte, mas também de uma mudança de
relação dos sujeitos envolvidos no acesso a essa biodiversidade e aos conhecimentos
tradicionais a ela associados; mudanças na postura dos pesquisadores, dos
provedores, dos usuários primários e secundários desses recursos.

Além do mais é preciso uma mudança também na relação entre os órgãos
governamentais e a sociedade, porque existe grande cobrança com relação às
ações do Estado que, na opinião pública, nunca está fiscalizando
suficientemente. Contudo, o Estado, ainda que sua estrutura fosse duplicada,
não poderia estar em todos os lugares, ao lado todas as ocasiões à qual se aplica a
essa legislação.

O maior e melhor ator na implementação de acesso a biodiversidade,
incluindo o acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais
associados, ao cidadão. Neste caso, comunidades tradicionais, povos indígenas e
dos pesquisadores dos povos indígenas são essenciais - uns porque estão em
contato diretos com os recursos visados por essas relações, outros porque são
intermediários desses atores e estabelecem a ponte entre as comunidades e os
setores privados que tem interesses nesses recursos.

Tudo isso demanda, de fato, grande energia para o alcance da mudança
desejada e muito investimento nas relações sociais, e o que se vê é uma forte
resistência a essa mudança, especialmente, quando se fala em consentimento
prévio fundamentado. Não apenas do consentimento prévio fundamentado,
atual anuência prévia, das comunidades tradicionais; mas, também, do
consentimento prévio fundamentado do provedor público como os estados os
municípios, e também dos proprietários privados.

A temática é, sem dúvida, desafiadora, mas todos nós que temos tido a
oportunidade de debater este assunto, todos os que se vêem envolvidos por estas
questões, não podemos nos imiscuir de procurar por novas saídas, novos
caminhos, novas possibilidades de pensar as relações socioambientais nas quais
estamos indubitavelmente mergulhados, sob pena de nos surpreendermos
engessados pelo paralisante temor do novo.
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Biopirataria na Amazônia

Michael Schmidlehner
(Amazonlink.org)

A Amazonlink é uma ONG que foi fundada no Acre em setembro de 2001,
cuja missão é superar fronteiras políticas, culturais, ideológicas, em prol da
preservação da Amazônia e do desenvolvimento sustentável. Esse trabalho é de
inclusão digital. Ainda se está trabalhando na captação de recursos. Apesar de se estar
fazendo este trabalho, este ainda não está na medida que gostaríamos: um trabalho
para fornecer informações sobre a Amazônia, meio ambiente e a realidade
sócio-econômica da Amazônia, informações objetivas e críticas, através da Internet.

Em segundo lugar, trabalhamos com a democratização da tecnologia de
informação e a democratização de acesso a essas tecnologias de comunicação.
Existe esse fenômeno que é chamado de Cisão Digital, que significa que grande
parte da população é excluída das tecnologias de comunicação. Um aspecto
importante nisso é também trabalhar com tradução de línguas. É um fato que a
atualmente ± 550 mil de usuários usam a rede, 43% deles em inglês e apenas 2,6%
em português. São aspectos que se tem que se pensar antes de fazer este trabalho.

Nosso primeiro contato com esse assunto de direitos de propriedade
intelectual, como a biodiversidade e a Biopirataria, foi em maio de 2002, quando
houve em Rio Branco, um workshop, organizado pela ONG Internacional
GRAIN, “Ação pelos Recursos Genéticos”. Participaram agricultores,
pescadores, trabalhadores extrativistas, representantes de povos indígenas do
mundo inteiro, principalmente da América Latina discutindo este grande
problema que existe, a perda do controle dos recursos biológicos por parte das
comunidades tradicionais e o controle sobre os recursos que está, cada vez mais,
ficando nas mãos de empresas multinacionais. Nesse momento, a gente não tinha
idéia de lançar uma campanha, mas, digamos, que isso tenha preparado uma base
para depois de outubro de 2002, quando foram mandadas amostras de bombons
de cupuaçu produzidos por um produtor de Rio Branco, para a Alemanha, para
uma ONG que se chama Regenwald Institut, que vende produtos artesanais e,
agora, estes bombons, vendidos nas lojas de mercado justo, que gostaram das
amostras e pediram que se fizesse uma pesquisa para verificar se já existe a
comercialização dos produtos do cupuaçu na União Européia.

Isso faz uma certa diferença, porque quando o produto entra pela
primeira vez nesse mercado é considerado um “novel food”, então, seguiria uma
outra burocracia.

Foi feita a pesquisa e, realmente, foi encontrado alguém na Alemanha que
vende geléia de cupuaçu. Essa pessoa nos informou que o nome cupuaçu, na
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União Européia, está registrado como marca. A própria pessoa que vende a geléia
já foi ameaçada, com multas de US$10.000, pelo uso do nome cupuaçu. Essa
pessoa nos orientou para não colocar o nome cupuaçu nos rótulos dos produtos
caso se queira comercializar nesse mercado. Então, sentimos que ninguém sabia
o que estava acontecendo, verificou-se e realmente encontramos o registro da
marca “cupuaçu” na União Européia - registrada por uma empresa japonesa.

Pesquisamos nos registros dos EUA e do Japão e achamos a mesma marca
registrada pela mesma empresa. Descobrimos, depois, que não só o nome
cupuaçu, mas, também o nome cupulate da mesma forma foi registrado pela
mesma empresa nestes três locais. Foram feitas pesquisas nos bancos de dados de
patentes e encontramos as patentes que são consideradas patentes mundiais. Por
meio de um acordo, é possível registrar as patentes em âmbito mundial que tem
validade em todos os países da OMC. Encontramos as patentes sobre a extração
do óleo da semente do cupuaçu e a produção do chocolate, a partir das gorduras
da semente do cupuaçu. Essas patentes foram todas registradas pela Asahi Foods.

Isso era uma coisa que ninguém ainda havia divulgado, portanto não era
fato conhecido, então, sentimos que isso não era um fato isolado, mas a ponta do
Iceberg. A gente pensou que com certeza têm muitos outros registros e nossa
idéia foi de ampliar essa pesquisa e divulgar esses fatos principalmente na
Internet, porque isto é nosso principal trabalho. Então ampliamos a pesquisa e
encontramos o nome “açaí” também resgitrado como marca na Alemanha e em
toda a União Européia. Achamos uma série de patentes, envolvendo copaíba,
andiroba e o caso da Ayahuasca que é também uma patente bastante polêmica.

Trata se de um cipó com que povos indígenas preparam uma bebida ritual.
Existe um registro de patente sobre este cipó que já foi questionado pela COICA
(organização indígena) e ficou em vigor até a data de seu vencimento, em junho
de 2003. Achamos importante colocar isso no contexto histórico para mostrar
que não é uma novidade e sim uma forma de apropriação e que já existia com
outros recursos como foi o pau-brasil, a seringueira, a quinina, o curare.

E é sempre o mesmo padrão, esses recursos estão sendo aproveitados e não
tem uma volta de benefícios para os povos que convivem com aquele recurso e que
o preservaram por muito tempo. Um outro aspecto importante e que a gente achou
necessário explicar quais os principais conceitos que acompanham esta discussão.
A idéia é de explicar: O que é uma patente? O que é propriedade intelectual? O que
é a convenção da Biodiversidade? E a necessidade de traduzir esses termos para
uma linguagem mais acessível. Também colocamos um formulário de protesto
através do nosso site www.amazonlink.org. Nesse formulário o usuário coloca seu
nome e, com um clique, envia para doze endereços e-mail, incluindo os desta
empresa e também de outros órgãos que estão envolvidos nesses processos, com
uma mensagem de protesto que pode ser em inglês e alemão. Quando fizemos isso
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nosso objetivo imediato era de alertar a sociedade sobre estes acontecimentos e
também de buscar apoio para a nossa campanha.

Conseguimos fazer parcerias, primeiramente, com produtores de cupuaçu:
com o projeto RECA em Rondônia, algumas ONG’s na Alemanha, uma ONG
em São Paulo que nos ajudou desde o início com assessoria jurídica e
principalmente com o GTA. Tivemos apoio também do Museu Goeldi, que
também faz parte dessa campanha.

A repercussão desse caso na mídia foi muito grande. A gente convocou
primeiramente a imprensa do Acre onde causou bastante repercussão. Depois foi
noticiado no estado de São Paulo e depois saiu no jornal O Liberal, em Belem do
Para, onde aconteceu um fórum pan amazônico e houve uma assembléia da rede
GTA, que resolveu apoiar a campanha. Também a rede Globo divulgou a noticia.
Inclusive a maior emissora japonesa, a rede NHK, veio até o Acre para filmar e para
fazer uma entrevista. Saiu também na revista Veja, e em jornais na Alemanha.

Achamos interessante a gente tentar não só falar nesse caso isolado do
cupuaçu mas sim da problemática toda. Em fevereiro nós criamos nosso grupo de
trabalho contra a Biopirataria em Brasília, com representantes do GTA, da
Amazonlink, daquela ONG de São Paulo CIITED com o principal objetivo de
ampliar a campanha. Em março ocorreu o que o Itamaraty nos alertou sobre o
prazo de validade cinco anos para o primeiro registro que a Asahi Foods tinha
feito no Japão. Isso foi no dia 20 de março de 1998 e, após cinco anos, uma marca
registrada não pode ser mais questionada legalmente. Então o prazo para
questionar essa marca expirou em 20 de março de 2003. O Itamarati tinha
tentado conseguir o cancelamento dessa marca através de ofícios esperando que o
órgão responsável, o JPO o faria, mas isso não ocorreu. Então, foi necessário
entrar com o processo para cancelamento desta marca. Os postulantes deste
processo são o GTA, a Amazonlink, a APAFLORA e o CIITED. Contratamos
o escritório de advocacia Baker & McKenzie que tem escritórios em várias
capitais do mundo. Pensamos que poderíamos ter que abrir o mesmo tipo de
processo outros lugares então, ficaria mais prático. O GTA levantou os custos
para o processo. A duração deste processo é entre 9 e 18 meses e esperamos que
ele seja decidido a nosso favor, porque as leis japonesas são bastante claras: um
nome da matéria-prima de um produto não pode ser ao mesmo tempo a marca.
Outros pontos de destaque dessa campanha foi a manifestação na festa do
Cupuaçu, em Presidente Figueiredo, com a ajuda do Greenpeace, onde a gente
fez um banner com 4 por 15 metros com a frase “O Cupuaçu é nosso!”. As
pessoas escreveram seus protestos em cima deste banner. Embora não tenhamos
realizado ações importantes na Alemanha nossos parceiros estão fazendo uma
objeção no EPO contra o pedido de patente sobre a produção de chocolate do
cupuaçu. Estão vendendo bombons de cupuaçu que estamos enviando. E junto a
cada bombom entregam um folder para as pessoas e um cartão postal de protesto
que vai ser enviado ao EPO para protestar contra a esta patente.
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Outro resultado dessa campanha, um levantamento que se fez: havia uma
preocupação na região do Acre, com um ritual indígena conhecido como “Kambô”
ou “Kampu”, também conhecido como a “vacina do sapo”. Ele não é só utilizado
pelos povos indígenas, mas também pelos seringueiros. Trata-se da secreção da
pele de uma pequena rã. A secreção é aplicada queimando a pele. Isso provoca uma
reação forte, a pessoa geralmente vomita e os povos acreditam que isso melhora a
saúde e traz sorte para a caça. E houve rumores que existiria algum patenteamento
disso e fizemos levantamento nos bancos de dados de patentes e encontramos uma
série sobre substâncias que foram encontrados através dessa secreção da pele dessa
rã: a dermorfina e a deltorfina, que são peptídeos desconhecidas até que os
pesquisadores, a partir de 1980, pesquisaram essa rã e encontraram esses peptídeos
na pele da rã e os patentearam. Essas substâncias são eficazes para uma série de
doenças como isquemia, que é a falta de circulação e pode causar infartos, usado
contra câncer, no tratamento da Aids, Alzheimer, Parkinson. Então este é que
suscita interesse e sobre o qual se pretende realizar um trabalho.

Depois de um ano de campanha, a gente tentou extrair as principais
medidas que deveriam ser tomadas para o combate da biopirataria. O primeiro
ponto foi a regulamentação de uma nova lei que substituiria a Medida Provisória
junto a uma fiscalização mais eficiente. Segundo ponto: investimentos mais
significativos em ciência e tecnologia. Observamos uma grande desigualdade entre
os detentores da biodiversidade de um lado e o da biotecnologia, do outro lado. Isso
pode ser mostrado através do numero de registros de patentes por ano. O Brasil
registra, anualmente, entre 5 e 7 mil patentes e, o Japão, registra 400.000 patentes.
Isso indica, claramente, como está crescendo essa desigualdade. Achamos
importante fazer um levantamento mais profundo de marcas e patentes,
envolvendo recursos biológicos e conhecimentos tradicionais na Amazônia. O
levantamento é uma coisa preliminar, mas deve ser sistematizado e avaliado o
prejuízo do Brasil. É importante a revisão do acordo TRIPS. Como já foi falado,
mesmo tendo uma lei Brasileira eficiente ela não pode resolver esse problema.
Como mostra o caso do cupuaçu - um caso de registro de marca no exterior -
nenhuma lei brasileira vai poder prevenir isso. Então precisamos de um movimento
internacional, que exija uma revisão dos acordos internacionais que permitem esse
tipo de registro. O quinto ponto para nós - o movimento das ONG’s - é o mais
importante: a socialização das informações acerca da biopirataria. O que seria essa
socialização da informação? Deve ser um trabalho educativo e de conscientização
em todos os setores da sociedade. Temos um vácuo enorme de informações sobre
esse tipo de coisa. Isso exige que se traduza esse discurso em uma linguagem mais
acessível para alcançar os demais setores da sociedade, pois não deve ficar com meia
dúzia de acadêmicos e sim alcançar as bases.

Um aspecto importante nesse trabalho é a responsabilidade que vem
com a divulgação desse tipo de notícia, pois, às vezes, a informação não é

Seminário "Saber Local/Interesse Global: propriedade intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional na Amazônia"

108



entendida de forma certa. Fomos bastante criticados, acusados de termos
passado uma gama de informação para a imprensa, na verdade, a gente
procurava somente divulgar os fatos. Mas, muitas vezes, as noticias saíram
distorcidas. Isso poderia causar preconceitos, xenofobia e deve-se trabalhar
para evitar isso. Por exemplo, esse caso do “termo de compromisso” que o
estado do Pará assinou com esta empresa japonesa que era de meia página, um
documento totalmente omisso que falava de forma muito vaga sobre um
“repatriamento de marca” - um procedimento que não existe - e isso foi, por um
certo momento, comemorado pela imprensa como se fosse uma solução do caso
dos registros do cupuaçu. Mas, dentro desse vácuo de informações, nunca se
sabe exatamente, como a percepção da publicidade vai se dar.

Um aspecto muito importante desse trabalho de socialização da informação
é o fortalecimento e a articulação dos povos da floresta. É uma tarefa importante,
levar este discurso, primeiramente, para as comunidades e para as populações
tradicionais. Elaboramos um projeto para isso que se chama “Aldeias Vigilantes”,
um projeto piloto, educativo e conscientizador no sentido de prevenir a biopirataria
e instalar um sistema de informação, caso aconteçam pesquisas não autorizadas e,
também, para documentar, referente a contratos de acesso.

Um aspecto muito importante é abrir espaço para que possa ocorrer um
processo de autoconhecimento dessas populações tradicionais. Fizemos, por
exemplo, um site, no Acre, sobre Chico Mendes, no endereço chicomendes.org e
lá estão as falas e as entrevistas com o Chico Mendes. Houve nesta época muitos
conflitos de terra. A mensagem dele era bem clara sobre os conflitos de terra:
Quando as pessoas vieram com títulos grilados de propriedade de terra, os
seringueiros falaram que não queriam os títulos, mas ao contrário, só queriam o
direito de usufruir dessa terra. Então, essa “não-titularidade” faz parte de um
conjunto de valores que a gente encontra entre essas populações. É muito
importante que seja aberto um espaço para que essas populações possam ter um
autoconhecimento e articular estes valores e entrar nesta discussão, pois eles são
os principais alvos desses acontecimentos.

Também tem que haver uma discussão sobre as limitações e os “efeitos
colaterais” da ciência ocidental. Por exemplo, existe o fato de que nas aldeias, na
mesma medida em que entra a medicina ocidental e os agentes de saúde, os pajés
perdem sua autoridade. Assim o conhecimento tradicional está desaparecendo.
Temos também que questionar a ciência ocidental. Nós temos uma imagem
muito bonita que uma autora Indiana descreveu, ela fala que o conhecimento da
humanidade é como uma arvore - a arvore do conhecimento - e ela fala que o
sistema de propriedade intelectual, o sistema de patentes é muito eficiente para
colher os frutos desta árvore, no sentido que ele incentiva que as pessoas façam
invenções e as patenteiem. Ao mesmo tempo ele restringe certos fundamentos
para a geração do conhecimento coletivo da humanidade. Esta geração ocorre
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mediante o que já foi falado: a livre troca de conhecimento. O sistema de
patentes, exatamente, impede isso, que as pessoas troquem informações
livremente. Neste sentido este sistema de patentes colhe os frutos e impedindo a
geração do conhecimento, ele “definha as raízes” desta árvore.

Eu queria ler uma frase da carta de São Luís do Maranhão, onde teve um
encontro de pajés. Temos inclusive aqui o Jorge Terena, um dos principais
autores deste documento. Fala neste documento: “Propomos aos governos que
reconheçam os conhecimentos tradicionais como saber e ciência,
conferindo-lhe tratamento eqüitativo em relação ao conhecimento científico
ocidental, estabelecendo uma política de ciência e tecnologia que reconheça a
importância dos conhecimentos tradicionais”; E, finalmente, citamos uma dica
de Leonardo Boff “Para acabar com a biopirataria, basta se deter em um simples
ponto: ouvir os povos que lá habitam, sejam os indígenas ou os caboclos. Eles
conhecem minuciosamente o ecossistema onde vivem e têm sábias lições de dar
aos nossos acadêmicos”.
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Biopirataria na Amazônia

Raimunda Fátima Ribeiro de Nazaré
(EMBRAPA/CPATU)

Em 1983, foi feita a apresentação da primeira proposta do Projeto que tinha
como objetivo o aproveitamento das sementes do cupuaçu para a fabricação do
chocolate, pois, estava aumentando a exportação de polpa congelada de cupuaçu.

Nessa época, começou-se a observar o volume, consideravelmente,
crescente de sementes (dentro da realidade local) que estava sendo desprezado e,
então, foi feita uma proposta de projeto de pesquisa chamando o produto
derivado de “chocolate de cupuaçu”. Essa proposta não foi aprovada para ser
pesquisada, pois, foi chamada o futuro produto de “chocolate”, e essa expressão é
privativa de produtos derivados das sementes do cacau. A proposta foi
reformulada e apresentada novamente em 1984, quando por fim, foi aprovada, a
pesquisa iniciada em 1985 e concluída em 1989. Em julho de 1990, a Embrapa
de Brasília depositou o Pedido de Patente do processo e do produto Cupulate.

Trata-se de um trabalho administrativa e juridicamente muito moroso,
mas que deve ser feito, atendendo a todos os requisitos. Foi realizado o depósito
do pedido de patente em 31 de julho de 1990, sob o número 9003739, e com o
título de “Processo de obtenção de cupulate em pó e em tabletes, meio amargo,
com leite e branco, a partir de sementes de Cupuaçu (Teobroma grandiflorum)”.
Então, com esse título estávamos pedindo o registro de patente de produtos
derivados de sementes de cupuaçu. No referido pedido de patente, já constava a
palavra Cupulate e inclusive no título era mencionada a fonte ou matéria-prima
utilizada nessa produção, que são as sementes de cupuaçu, seguido do seu nome
científico. Em novembro do mesmo ano, foi divulgado o Boletim de Pesquisa nº
108 do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido, CPATU, o qual
descreve detalhadamente esse processo e esse produto.

Houve grande repercussão após a divulgação desse trabalho, entretanto,
verdadeiramente, a primeira divulgação da idéia, da intenção de fazer essa
pesquisa foi em 1984, uma referência feita pela autora a um jornalista do jornal, O
Liberal e, no dia 12 de novembro de 1984, o Cupulate estava sendo divulgado,
mesmo antes de ser aprovada a nossa proposta.

Quatro anos depois, em 1988, nova notícia saiu publicada no mesmo
jornal, porém, dessa vez, já havíamos, teórica e praticamente, definido todo esse
processo, e encontrávamos na reta final da formulação do produto. Essa
formulação, especialmente, no que se refere ao Cupulate em tabletes
meio-amargo, ao leite e branco, foi terminada na CEPLAC, em Itabuna - Bahia,
pelo atendimento a uma solicitação feita pelo então Chefe Geral da Embrapa de
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Belém Dr. Cristo Nazaré Barbosa do Nascimento Júnior, ao então Diretor da
CEPLAC – Itabuna e ex-Chefe Geral deste Centro na transição de IPEAN para
Embrapa, Dr. Hermínio Rocha Maia, para onde foram levadas as sementes de
cupuaçu para serem trabalhadas como matéria-prima para o Cupulate.

A matéria foi divulgada em outras fontes, como, em 1988 no Jornal do
Trópico Úmido. Em O Liberal, de outubro de 1988: “Cupulate: um chocolate feito
a partir de sementes do cupuaçu”; de dezembro de 1991, no dia de Natal:
“Cupulate o chocolate de cupuaçu”. A revista Época, publicou em 26 de abril de
1999, após nove anos passados da conclusão do processo e patente do mesmo e do
produto, em uma chamada que dizia: “Vem aí o chocolate de cupuaçu”,
atribuindo aos pesquisadores da USP, a criação do cupulate. Na revista Isto é, em
1999: “Chocolate sem cacau”, atribuindo a criação do Cupulate à Universidade
de Campinas. A matéria garantia que o produto estaria no mercado no ano
seguinte, em 2000, portanto. O Liberal, Atualidades, em setembro de 1999:
“Devastação de castanhais também atinge cupuaçu, produção de cupulate ainda
não compensa”, essa foi uma matéria de autoria de um pesquisador da Embrapa
local, Dr. Alfredo Homma, na qual ele falava sobre as áreas econômica e agrícola.
Dizia a matéria que só adiantaria à empresa fabricar o Cupulate se processasse
também o cupuaçu. O jornal, O Diário do Pará, após a divulgação na Internet,
feita pela Amazonlink, voltou à questão da patente do cupuaçu e do derivado da
manteiga de cupuaçu, em 2003, “Governo fecha acordo para repatriar cupuaçu”.
O assunto, bem como a expressão, já foram amplamente comentados e segundo
afirmam os juristas, não existe legalmente, o termo “repatriamento”.

Outras notícias têm surgido na segunda metade do ano de 2003, no jornal
O Diário do Pará: “Cupulate é outro motivo de disputa comercial” e, na mesma
matéria: “Japoneses abrem mão da patente do cupuaçu”, no entanto, todos
sabem, por meio de divulgação na Internet, feita pela Amazonlink, que os fatos
não são exatamente assim. Em, O Liberal, do dia 8 de agosto de 2003: “a
procuradoria do Estado ainda estuda o caso do cupuaçu patenteado no Japão”.
Bem, acontecem mudanças nas leis brasileiras, conforme falado nas
apresentações feitas hoje pela manhã. Foi criada a Lei de Patentes no Brasil, à
partir de 1996, após o que surgiram muitas patentes, inclusive em função do
maior conhecimento das regras das comissões estabelecidas para justificar uma
proposta de pedido de patente, então o quadro fornecido pela Secretaria de
Propriedade Intelectual da Embrapa de Brasília (criada em 1996), é traçado um
da Embrapa, em relação às patentes de invenções, podendo ser observado que no
período de 1976 a 1996, em vinte anos portanto, foram vinte as patentes
propostas pela Embrapa. Marcas, foram 23 e, Software, 5. De 1997 a 2002, em
cinco anos, portanto, foram registradas 105 patentes no Brasil, com uma média
de 19 por ano; 137 registros de marcas, com uma média de 27 por ano; 21
Softwares, representando uma média de 4,2 por ano; e 143 pedidos de proteção de
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cultivares, com uma média de mais de 28 ao ano. Isso é um retrato do que,
especificamente a Embrapa de todo o País, através da sua Secretaria de
Propriedade Intelectual vem realizando. Ouve-se, agora, o comentário da
existência de 5.000 a 7.000 patentes no Brasil por ano.

Os acontecimentos, após a divulgação do processamento do Cupulate,
foram primeiramente, em nível nacional, quando surgiram “inventores
brasileiros” do Cupulate, tanto do próprio estado do Pará, como do Amazonas e
de São Paulo, inclusive diferentes Instituições do Estado de São Paulo
intitularam-se “criadoras” do cupulate. Em seguida, essa força que representa a
Internet, e que se considera “uma faca de dois gumes”, pois, de um lado se toma
conhecimento de notícias numa velocidade quase que inacreditável, de temas
fantásticos e, por outro, há momentos em que é usada como ferramenta para a
divulgação de certas coisas que causam repúdio. Então, finalmente, se vê os
donos internacionais do cupuaçu e de seus derivados, que são atualmente (desde
o dia 30/10/2001) os japoneses, por meio da empresa Asahi Foods Co. Ltda.

Comparando o quadro das patentes feitas do cupuaçu em nível
internacional e as brasileiras é importante salientar que não se trata apenas de uma
patente, no momento tão comentada, mas de sete. São sete, as patentes feitas com
o cupuaçu e a manteiga do cupuaçu. A primeira patente referente ao cupuaçu foi
feita em 5 de agosto de 1998, por The Body Shop International, do Reino Unido,
trata-se de composição cosmética incluindo o extrato de cupuaçu (GB2321644A).

A primeira patente apresentada pela ASAHI COMPANY LTDA no
Japão, em um escritório japonês, foi em 30 de outubro de 2001, que tratava de
patentear o pedido de reserva com relação a gordura do cupuaçu, o método de
extração da gordura. Depois, em dezembro do mesmo ano (2001), ainda no
Japão, a mesma empresa fez o pedido relativo ao óleo e a gordura extraídas das
sementes de cupuaçu e já incluíam no pedido o nome científico. Além disso,
também faz referência ao método de produção e a utilização dos produtos.

A mesma empresa, registrou a patente na União Européia e OMPI - em
03 de julho de 2002. Desta feita a patente já cobria o Japão, União Européia e a
Organização Mundial. A patente brasileira (depositada pela Embrapa), figura
em último lugar, embora, o verdadeiro lugar seria o primeiro, em função da data
de depósito e o pedido ter sido feito apenas no Brasil. Com o título “Obtenção do
cupulate nas formas de pó e tabletes meio amargo, ao leite e branco a partir das
sementes de cupuaçu (Theobroma grandiflorum)”, pretendeu-se patentear
processo e produto. Em 1996, com o incremento que foi dado na Lei Brasileira
de Patentes, foi apresentado o pedido de registro da marca cupulate no INPI.

Foi um trabalho realizado com extrema dedicação, quando, manualmente
ou artesanalmente, substituímos as máquinas, utilizado o grau e o pistilo, fizemos
a desareação aí no fogão, em banho-maria e, finalmente, obteve-se o primeiro
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tablete de cupulate, em 1986. A lâmina mostra o produto de uma forma mais
colorida. As garrafas com os néctares de cupuaçu, fazem parte dos primeiros
trabalhos de pesquisa desenvolvidos na Área de Agroindústria na Embrapa.
Conseguimos esse produto (néctar) processado e conservado sem aditivos
químicos, sem conservante nenhum, armazenado à temperatura ambiente, num
clima regional amazônico, reconhecidamente, adverso a manutenção da boa
qualidade de produtos alimentícios, mesmo os industrializados. A conservação
do néctar de cupuaçu foi testada até por 18 meses sem alteração.

Quanto ao processamento do cupulate, as sementes do cupuaçu já
fermentadas e secas são prensadas para a retirada da gordura. É essa gordura
branca a matéria-prima utilizada para fazer o cupulate branco.

A máquina que foi por nós utilizada na CEPLAC - Bahia, faz o refino do
cupulate branco. O processamento feito na Bahia os testes de chocolates são
feitos no Laboratório de Produção Industrial. O chocolate branco por não ter
competidor, na verdade não é de cor branca, ele é creme, porque, originalmente, a
gordura do cacau é creme, então como não tem competidor, para que fazer um
tratamento clarificador da manteiga? Sem dúvida, tal procedimento causaria uma
elevação do custo de produção sem ao final interferir em nada, uma vez que o
consumidor está habituado com o produto tal qual sempre lhe foi oferecido, só
existe chocolate branco com a coloração creme. Não há diferença entre as barras
de cupulate ao leite e de chocolate ao leite, assim como, na aparência de sabor e
textura, assegura-se que não há diferença entre cupulate e chocolate. O Cupulate
nada tem a ver com o aroma de cupuaçu e, sim, com o aroma do próprio
chocolate, embora não se possa chamá-lo assim.
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Mesa Redonda

Experiência de trabalho conjunto com
comunidades tradicionais.
Coordenação:  Raul Silva Telles do Valle (ISA)

Raul Silva Teles do Vale

Há vários anos, o ISA trabalha com comunidades tradicionais,
notadamente povos indígenas, mas também com algumas comunidades
quilombolas, tanto na região da Amazônia brasileira quanto na Mata Atlântica.
Temos, portanto, alguma experiência de trabalho em campo, principalmente na
área de utilização sustentável da biodiversidade e de valorização dos
conhecimentos tradicionais a ela associados. Em função disso, vimos também
acompanhando, no âmbito nacional, a discussão em torno da legislação que
regulamenta o acesso aos recursos genéticos e ao conhecimento tradicional
associado, e participando ativamente da Câmara Técnica do CGen que vem
discutindo o aprimoramento da legislação hoje existente. Outro dia uma
advogada, que trabalha com uma comunidade Quilombola do interior do estado,
estava muito preocupada com uma empresa que está interessada no acesso ao
conhecimento tradicional da comunidade. Estava bastante insegura, não sabia
como proceder, como avaliar a proposta da empresa.

Essa insegurança é bastante compreensível, na medida em que ela teria
que intermediar a relação entre uma grande empresa e uma pequena
comunidade quilombola do interior do Estado de São Paulo, cujos habitantes
pouco saíram dali, e mal têm contato com esse mundo de negócios, de contratos.

Ela estava temerosa, na verdade, e a primeira coisa a se pensar é que o fato
de uma empresa se interessar em explorar sustentavelmente produtos da Mata
Atlântica por meio dos conhecimentos dessas pessoas é, em si, uma vitória do
movimento ambientalista. Isso foi o que sempre se quis que, algum dia, aquilo
que era chamado pejorativamente de “mato”, tido como “imprestável”, passasse a
ser reconhecido como biodiversidade, como um recurso, um patrimônio a ser
utilizado racionalmente. Sempre pleiteamos que se desse valor àquele “mato”
para que ele não precisasse ser derrubado e vendido por qualquer preço; mas, que
pudesse ser aproveitado economicamente, que a sua manutenção valesse a pena,
não só do ponto de vista ético, biológico, espiritual, mas valesse a pena do ponto
de vista econômico. Portanto o interesse da empresa em utilizar plantas
originárias da Mata Atlântica já é um  primeiro passo nessa direção.
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Essas pessoas que hoje são chamadas de quilombolas, até há muito pouco
tempo atrás eram chamadas de caipiras, caboclos, ignorantes, pessoas cujo
conhecimento era tido como folclore, como algo de pouca valia para o mundo
moderno, na medida em que era um conhecimento não sistematizado
cientificamente, e que, portanto, não poderia ser aproveitado pela sociedade.
Quando uma empresa quer usar esse conhecimento para conseguir desenvolver
um produto que vai ser lançado no mercado, significa que lhe será atribuído um
valor. Já é uma vitória, um primeiro passo, essa aproximação de uma empresa, de
alguém que quer valorizar tanto a floresta quanto os conhecimentos das
comunidades tradicionais sobre ela.

Isso não significa, no entanto, que essa relação será isenta de problemas,
que será uma relação tranqüila, porque se está colocando em contato dois mundos
muito distintos, com tempos, ritos e formas de compreensão da vida bastante
diferentes. O desafio, portanto, é achar o ponto de convergência entre os tempos
e ritos do mundo das empresas, o mundo do mercado, e aqueles existentes no
mundo das comunidades locais, e é esse o problema que imagino que muitas
empresas, pesquisadores e comunidades vêm enfrentando, deparando-se
exatamente com algumas dessas contradições.

Espero que se fale um pouco sobre isso, pois cada um dos participantes
tem uma experiência muito concreta, seja do ponto de vista da pesquisa, do
pesquisador; seja do ponto de vista das comunidades que, por vezes, sofrem um
assédio de pesquisadores e empresas e, que outras vezes, procuram pesquisadores
e empresas para conseguir valorizar seus conhecimentos, para conseguir valorizar
seus produtos e a biodiversidade que está sob sua guarda.

Acredito que para que essa relação entre empresas, pesquisadores e
comunidades tradicionais não se torne uma relação conflituosa e infrutífera, é
necessário construir novos paradigmas, construir novas bases para essa relação,
que não sejam as bases hoje existentes no mundo dos negócios. Baseado nessa
idéia, o Instituto Socioambiental promoveu no ano passado um grande seminário
em Brasília, denominado “Quem cala consente?” (documento ISA no 8), que nos
remete à questão do consentimento prévio informado, que é um dos requisitos
para o acesso ao conhecimento tradicional previsto no anteprojeto de lei que vai
modificar a Medida Provisória.

Esse é um requisito fundamental para uma boa relação entre pesquisador
e comunidade, pois é ele que garantirá que a comunidade entenda exatamente
qual é o objetivo daquela pesquisa, quais serão os benefícios para a sociedade que
aquela pesquisa vai trazer e o que vai ganhar. Nem sempre os benefícios esperados
pela comunidade são de cunho econômico. Muitas vezes as comunidades querem
outros tipos de benefícios, de retorno do pesquisador ou da empresa, seja uma
cópia da pesquisa, seja um reconhecimento de que ela ajudou com seu
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conhecimento a produzir um remédio que vai curar uma doença que afeta
milhares de pessoas, ou algo equivalente. Tudo está dentro do se chama de
consentimento prévio informado, que é um processo que ninguém saber
exatamente quais são as regras, quais são os procedimentos, as etapas necessárias
e nem existe uma regra única, porque cada relação é uma relação, cada
comunidade é uma comunidade.

Tudo isso esta dentro disso que se chama consertimento previo informado
, que um processo que ninguém exatamente quais são as regras, quais são os
procedimentos, as etapas necessárias e nem existe uma regra única, porque cada
relação é uma relação, cada comunidade é uma momunidade.
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A Experiência Baniwa

André Baniwa

Pertenço a etnia Baniwa, eu falo a minha língua Baniwa, então o que
vou falar é a nossa experiência, que conseguimos desenvolver junto com as
nossas comunidades.

Em 1992, as comunidades Baniwa e Curipaco se reuniram para fundar a
sua associação chamada Organização Indígena da Bacia dos Içana (OIBI). Nessa
assembléia se discutiram vários problemas. Na época enfrentávamos problemas
de invasão de garimpeiros que por conseqüência traziam muitos problemas de
saúde e uma desorganização social das comunidades. E nesse momento também
foi discutida a questão de geração de renda porque muitas pessoas saiam para
Colômbia atrás de poder produzir piaçaba para poder ganhar dinheiro e comprar
alguma coisa. Portanto na assembléia foi discutida a importância das lideranças
eleitas procurarem uma maneira ou um produto que pudesse ser trabalhado nas
comunidades sem sair lá.  Desde, então, começamos a pensar.

Dentro do conhecimento tradicional, em 1996, depois de quase quatro
anos, começamos um projeto chamado Trienal da Medicina Tradicional Baniwa
e Curipaco que ganhou prêmio em 1998 no Gestão Pública e Cidadania. Agora,
por que esse nome? A gente entende ou percebe que pra vocês que são doutores
em medicina é uma coisa de laboratório e de pesquisa de dados em grama, coisa
assim. A gente começou a comparar as duas coisas e chegou a entender que
ambos tratam da arte preventiva, curativa com medicamentos que por sinal têm a
mesma origem que é a planta, animal ou mineral. Todas estas coisas nós também
as temos, usamos e temos essas plantas preventiva, curativa e de recuperação, só
que usando diretamente as plantas e alguns animais e minerais. Por isso é que
chamamos de projeto Medicina Tradicional Baniwa e Curipaco porque se trata
da maneira de fazer saúde destes povos.

Estamos com quase 70 anos de contato direto, desde que os missionários
chegaram na região (atualmente tem duas religiões: a chamada protestantes e
católicos). Por não entenderem nossa cultura e tradição eles a condenaram.
Ontem um dos senhores falou que o conhecimento do pajé (que é um
conhecimento de igual valor ou mais do que um médico) não vale nem um
centavo, nada, zero de valor em termo de mercado. Naquela época dizia-se que
era do diabo, não era de Deus. Com isso as comunidades foram deixando muita
coisa, sua maneira própria de pesca, sua maneira própria de caça, sua maneira de
pensar, e muitas coisas se confundiram e as pessoas também. Com essa prática
tradicional de governo, de fornecer as coisas através da Funai e de dar as coisas,
criou uma imagem muito negativa de nós indígenas, de sermos preguiçosos, que
não pensamos, que não trabalhamos. Esta é a situação, que a gente, como novas
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lideranças, depois de ter alguns estudos que é fundamental para poder entender a
cultura que se desenvolve a cada dia nas comunidades, hoje pensamos diferente.
Na verdade não somos preguiçosos, nem somos irracionais, nós trabalhamos, só
que a nossa maneira de vida, de ver, de trabalhar, é completamente diferente.

Com todas as expressões que eu coloquei sobre a nossa imagem, o pensar
diferente de hoje é recuperar a nossa cultura e tradição, porque todo conhecimento
nosso é a base de nossa resistência, é a base da nossa sobrevivência também. Muitos
jovens já desconhecem, de muito, práticas das tradições e somente os mais idosos é
que ainda detêm esse conhecimento. Portanto o projeto visa, basicamente,
recuperar, valorizar esse conhecimento e nos conscientizar novamente da sua
importância. Assim viemos trabalhando e procurando ajuda, apoio, porque na
época já se discutia valorizar, resgatar a cultura. Você que ajudou a esquecer, então
tem que ajudar a recuperar novamente. Assim conseguimos parceria com a
Universidade Federal do Amazonas, captando recurso para desenvolver atividades
juntos e tendo sempre em mente que o conhecimento que a gente pode gerar, pode
de alguma forma trazer renda para as comunidades.

A partir disso e por causa dessa preocupação é que falamos para
Universidade do Amazonas nos fornecer informação a respeito, através de um
seminário. Aí entendemos o que é essa tal de propriedade intelectual que é uma
forma de proteger um conhecimento. Na nossa avaliação ele nao protege por isso
levamos alguns anos para começar a pensar novamente sobre isto. A questão de
patente da palavra proteção neste caso para nós não funciona. Hoje ainda
vivemos com muitos de nossos conhecimentos tradicionais. Não registrar tudo
isso, não escrever todo conhecimento é a melhor maneira de proteção.
Conversando uma vez sobre esse tema em São Paulo com defensores do meio
ambiente, entendo que daqui a alguns anos, teria uma máquina e que não
precisaria consultar mais ninguém, talvez, e imagina que seja colocada essa
máquina numa planta, fazendo a leitura completa e repassando toda informação
que precisa, assim terá o resultado na hora, aí detentores de conhecimento não
vão valer, realmente, nem mais um centavo.

Essa situação fez eu voltar às comunidades para conversar sobre isso. Isso
em 1997, no inicio de 1998, quando tivemos o primeiro contato, com o
vice-presidente da Natura. Conversamos com ele da nossa preocupação,
perguntando qual era o pensamento da empresa nesse sentido, aí então nós
entendemos que, na época, ele já tinha esse programa de linhas ekos, a gente viu
que tinha chance de negociar, de conversar, só que precisávamos trabalhar nossos
conhecimentos. Então nós começamos a fazer um trabalho autônomo, no caso,
sem envolver pesquisadores de fora para fazer um levantamento de plantas
cosméticas, que a gente usa, tanto de perfume, de sabão, de beleza também.

O objetivo era ver quantas plantas e quais seriam as que se poderia
negociar com essa empresa. Conversando com as comunidades, conseguimos
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vinte e uma plantas diferentes só nessa área de plantas cosméticas. Daí
prosseguindo, convidamos o ISA (Instituto Socioambiental) para nos assessorar
e ser nosso parceiro neste trabalho e repassamos nosso relatório, falando que
tinham essas plantas, e que a gente queria negociar com a empresa Natura.

Por que fazemos assim? Porque uma das grandes questões para
comunidade, para suas lideranças é: como eu vou ter confiança no pesquisador ou
em uma empresa? Isto é, se essa empresa é séria ou se esse pesquisador também é
sério. Por isso, o ISA, com sua experiência, intermediou, até agora, o contato com a
Empresa. A empresa, quando recebeu nossa notícia, disse que eram muitas plantas
e precisava fazer um trabalho de seleção, passando pelos critérios agronômicos e
etnobotânicos. Daí a Natura se animou, marcando uma viagem para a nossa área,
para conversar com as comunidades. Na cabeça da Natura, é que o trabalho que a
gente tinha feito, era dentro do trabalho científico, nome botânico essas coisas, na
verdade era puramente nosso trabalho, do nosso jeito sem saber qual era o nome
em português, nome científico, nada disso, eram nomes somente em Baniwa. Por
isso, quando começamos a conversar para acertar a agenda, descobriu-se essa
necessidade e foi então, sugerido que a gente precisava ter essa parte científica,
precisava de um etnobotânico para identificar as plantas, ver histórias dessas
plantas, se são abundantes ou não, se são plantas que têm sementes ou não, então
daí conversamos novamente com o ISA, para ajudar a gente a fazer esse trabalho,
daí a empresa não viajou para as comunidades.

Para continuar, conversamos com o ISA que não queríamos um
pesquisador entre as comunidades e nem que vá pro mato junto. Porque a gente
conhece o mato, tipo de solo, só que na nossa própria linguagem, e então, o que a
gente precisa é que tenha alguém que nos oriente como fazer isso. Exatamente
dentro dessa idéia que falei anteriormente, para não continuarmos sendo
chamados de incapazes, de preguiçosos essas coisas... Porque chamar o
pesquisador, entrar no mato e fazer tudo para a gente, a gente entraria novamente
nesse mesmo conceito. Então a gente precisa de um pesquisador que nos oriente
a fazer isso, e dessa forma viemos trabalhando, mas mesmo assim algumas vezes
estiveram nas comunidades para verificar exatamente e mostrar também como
fazer o trabalho de pesquisa e para poder identificar e coletar as amostras e
conservar as amostras para identificação botânica.

Então, nossa experiência é essa. Nesses tempos estamos agora tentando
finalizar o nosso relatório, já tendo esses nomes científicos, todos os dados,
dentro da linha de informação que a Natura precisa.

Dentro dessa nossa experiência, é importante citar o que viemos
aprendendo. Eu acho um pouco errado quando um senhor estava ontem falando
que o conhecimento do pajé não vale nada. Nas duas experiências de pesquisa do
projeto Arte Baniwa (pesquisa científica de arumã e de plantas cosméticas),
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têm-se confirmado tudo que a gente vem falando oralmente é o que os mais
idosos vêm falando. Então, o conhecimento tradicional só não vale do ponto de
vista de quem é acostumado a ver as coisas escritas em papel para poder acreditar,
ou seja, do tipo que tem que ver para acreditar. Essa pessoa não tem fé na coisa
que faz. De modo geral, com esses pesquisadores, o nosso relacionamento é de
parceria, nessa parceria é que a gente constrói. Não só para pesquisa, mas também
falamos que os parceiros, os pesquisadores, que trabalham com a gente, não só
ajudam a fazer pesquisas, mas também outras coisas, no caso da associação,
porque é uma coisa nova para nós, que não é a nossa maneira de viver, é a maneira
da sociedade envolvente, então, precisamos dessas pessoas que entendam. Porque
a associação para nós é como uma ferramenta, e essa ferramenta a gente precisa
saber afiá-la bem para a gente cortar direitinho com ela. Com esse sentido e
entendimento também as pessoas têm que nos ajudar.

Quanto à legislação, na época, quando começamos, o nosso
entendimento é que não tinha nenhuma legislação, por isso a gente vem
trabalhando assim calado, sem dizer ou falar para Brasília que a gente está
fazendo isso, a gente foi ver se o que está sendo discutido hoje precisa incluir este
caso da nossa experiência, que parte da demanda das comunidades. O que tem
acontecido é sempre interesse de fora. Por isso, por uma iniciativa própria, o
movimento indígena do Rio, em parceria com Instituto Socioambiental,
promoveu há dois anos um seminário que juntou todos os pesquisadores que já
passaram e fizeram um trabalho de pesquisa por lá, onde a gente discutiu com
esses pesquisadores e definiu algumas regras para entrada de pesquisadores.
Inclusive trouxe uma cópia, acho que deve ter alguns pesquisadores interessados.

Esse seminário definiu essa parte como uma coisa bastante importante
para que possa entender um trabalho de pesquisa de um pesquisador com o
objetivo de facilitar a explicação para as comunidades que decidem se aceitam ou
não um pesquisador. O básico é: identificação do pesquisador, instituição que
representa, descrição do projeto, indicação do local onde vai ou está querendo
desenvolver o projeto, o que fará com o material coletado, que tipo de planta vai
coletar, e depois o que e onde vai deixar o material, e como ele vai contribuir com
as comunidades e sua associação.

Quando um pesquisador está por conta própria, a gente exige que ele se
comprometa a utilizar só material e produtos derivados e todo conhecimento
exclusivo somente aqueles autorizados pela comunidade, ou seja, qualquer coisa
coletada, ele só pode utilizar mediante um acordo que tem que fazer junto com as
comunidades, e enquanto o pesquisador está trabalhando com a gente, todo o
conhecimento que está obtendo junto às comunidades, ele não pode sair falando
para outras pessoas sem autorização. Isso foi feito no dia 18 de novembro de 2000.

Eu queria voltar a falar de uma questão de proteção do conhecimento,
reforçar que não protege nada, apenas garante meio de negociação com as pessoas,
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com as empresas. Isso porque, às vezes, a gente vê que quando alguém fala da
proteção, tem uma reação entendendo que está fechada e por isso ninguém vai
mexer com isso, acha que a legislação diz isso. No nosso entendimento não está
fazendo isso, mas, tão somente, permite a nossa negociação e isso a própria
empresa com quem falamos entende. Porque diz assim: para se colocar um produto
na prateleira levaria uns vinte a trinta anos. Com informações já desenvolvidas há
milhares de anos atrás, segundo ele facilita e encurta o tempo, neste caso a média é
em três anos ele colocar o produto na prateleira.
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Experiência de Trabalho Conjunto da
EMBRAPA com os Krahô

Terezinha Dias

O contato da Embrapa com a comunidade Krahô, aconteceu em 1995,
quando um grupo de líderes indígenas, acompanhados de indigenista da
Fundação Nacional do Índio - Funai foram à Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia - Cenargen em Brasília, reaver suas sementes tradicionais de
milho Ponhypey. Na ocasião, este grupo relatou que a decisão de procurar estas
sementes tradicionais partiu da própria comunidade que, em reuniões
consecutivas na Associação União das Aldeias Krahô – Kapèy, discutiram sua
agricultura e a manutenção de suas tradições. A necessidade de procurar estas
sementes emergiu nestas discussões, pois estas variedades de milho estavam
fortemente relacionado à cultura Krahô, sendo indispensável na prática
tradicional de jejum.

Localizaram estas variedades de milho em câmaras de conservação de
sementes da Embrapa/Cenargen (Coleção de Base – Colbase/ conservação a
longo prazo) e no mesmo ano todas as aldeias Krahô tiveram acesso a uma
pequena quantidade destes materiais genéticos. No ano posterior 1996, após a
colheita, este grupo de indígena retornou a Embrapa / Cenargen pedindo que
suas sementes fossem guardadas novamente na Colbase. Em 1998, a Kapèy
obteve um reconhecimento nacional, pela história do resgate das sementes
tradicionais e impactos na agricultura, concorrendo com 600 projetos a nível
nacional, ganhou o primeiro lugar na Fundação Getúlio Vargas (Premio Gestão
Pública e Cidadania), um prêmio de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Este foi o
primeiro benefício orçamentário direto à Kapèy, que com este recurso comprou
uma casa, a primeira sede da Kapèy na cidade de Itacajá / TO.

Assim começou o relacionamento entre a Embrapa e o povo Krahô através
da Kapèy, e com a mediação da Funai. Técnicos da Embrapa passaram a ir ao
território Krahô buscando, em reuniões na Kapèy, identificar as demandas da
comunidades para ações de pesquisa e desenvolvimento. Nestas viagens sementes
tradicionais de outras espécies também foram entregues às lideranças Krahô.

Paralelamente, formou-se um grupo constituído de técnicos da Embrapa
e Funai, que através de várias reuniões compuseram um Convênio de
Cooperação Geral entre estes órgãos (assinado em 1998). O objetivo deste
Convênio era estabelecer as normas e procedimentos gerais que a Embrapa
deveria adotar nas pesquisas e ações de desenvolvimento em comunidades
indígenas. Previa a necessidade de realização de Contratos de Implementação
entre a Embrapa e Associações Indígenas com interveniência da Funai.
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Este mesmo grupo de técnicos, junto com lideranças Krahô, também
começaram a discutir e construir um Contrato de Cooperação Técnica,
vinculado ao Convênio Geral, que envolvia a Embrapa e a Kapèy, com a
interveniência da Funai. Este contrato foi assinado em maio do ano 2000,
caracterizando o primeiro contrato brasileiro prevendo acesso a recursos
genéticos, ao conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios.
Este contrato, com validade até junho/2004 tem como objeto a conjugação de
esforços entre as partes para execução pela Embrapa do projeto Etnobiologia,
conservação de recursos genéticos e bem-estar alimentar em comunidades
tradicionais. Este projeto tem como objetivo desenvolver estratégias, métodos e
ferramentas que possam estabelecer a inter-relação entre a conservação de
recursos genéticos e o bem-estar da comunidade indígena Krahô.

Para entender o conteúdo deste projeto é preciso saber um pouco sobre o
povo indígena Krahô, um grupo Timbira da família lingüística Macro -Gê,
cerca de 2000 pessoas, distribuídas em 17 aldeias. Ocupam atualmente um
território 320 mil hectares no nordeste do estado do Tocantins, municípios de
Itacajá e Goiatins, demarcado oficialmente na década de 40. Originalmente este
povo, que é tradicionalmente nômade, veio do Sul do Estado do Maranhão. O
território em que atualmente vivem é dominado por solos de textura arenosa e de
baixa fertilidade. Praticam uma agricultura de coivara, próxima dos cursos d`água
e deixam o solo em pousio por cerca de 10 anos, tempo necessário para
recuperação da fertilidade. Com o crescimento populacional e a forte tendência à
diminuição do nomadismo, as aldeias estão permanecendo no mesmo local e em
algumas delas vem ocorrendo uma redução das áreas aptas à implantação das
roças, levando estes agricultores indígenas a retornar à mesma área antes do
tempo necessário para que o solo recupere sua fertilidade, situação que se vem
refletindo na produtividade agrícola. Vivem em aldeias circulares, e o processo de
sedentarização tem refletido também uma forte demanda de mudas de fruteiras
para enriquecimento do entorno das casas. Historicamente, na década de 60 e 70,
foram induzidos a abandonar seu sistema de cultivo familiar para cultivar roças
comunitárias, com predominância do plantio de arroz. Esta situação e diversas
outras intervenções provocaram uma desestruturação do sistema agrícola
tradicional de roças familiares e diversificadas, levando à perda de diversos
variedades agrícolas que faziam parte de sua cultura tradicional.

Assim, a construção do contrato da Embrapa com a Kapèy e do projeto
considerou estas questões que foram bem evidenciadas pelos indígenas ao longo
das diversas reuniões no território Krahô e na Embrapa entre 1995 e o ano 2000.
As reuniões na Embrapa foram realizadas com o objetivo dos Krahô entenderem
como seriam feita às pesquisas com os materiais a serem coletados no território
indígena, sendo providenciadas, nestas ocasiões, visitas dos Krahô aos
laboratórios, herbário e câmaras de sementes. No contrato também foram
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consideradas as ações de pesquisa que a Embrapa gostaria de fazer no território
indígena. De forma geral as ações de pesquisa e desenvolvimento acordadas e que
competiam a Embrapa desenvolver foram: a) realizar levantamentos florísticos,
coletar, caracterizar, conservar ex – situ a variabilidade genética e realizar estudos
etnobiologicos de espécies destinadas à alimentação e agricultura, b) reintroduzir
e/ou introduzir espécies e/ou raças locais e desenvolver estudos que permitam
avaliar a manutenção da integridade genética nos sistemas de produção
agropecuária Krahô; c) desenvolver em conjunto com a Kapèy, estratégias de
conservação de recursos genéticos in situ; d) proceder a avaliação e indicação e
fornecimento de mudas e sementes de fruteiras e acompanhamento quanto a sua
adaptação, multiplicação e manejo, e) adequar circunstancialmente
procedimentos quanto ao manejo do solo, buscando a melhoria da
sustentabilidade dos sistemas de produção; f) criar base de dados, som e imagens
gerados pelo projeto; e g) proporcionar aos Krahô, de forma acessível, a difusão
dos resultados obtidos no projeto. Também foram definidas as obrigações da
Kapèy sendo: a) promover atividades de cooperação das aldeias Krahô com a
Embrapa, no sentido de orientar, facilitar, acompanhar e prestar informações
referentes às atividades do contrato, b) fornecer de comum acordo, quando
solicitada pela Embrapa, amostra de materiais genéticos para a preservação na
Embrapa – Cenargen, e c) assumir a responsabilidade pela manutenção do
material genético reintroduzido, introduzido e/ou translocado. As
responsabilidades da Funai, como interveniente, foram definidas como: a)
proceder à avaliação dos impactos decorrentes da introdução e reintrodução de
germoplasma e das tecnologias adotadas nas comunidades Krahô, com a
participação de membros do Kapèy e b) disponibilizar profissionais técnicos para
acompanhar o desenvolvimento das atividades do projeto em campo.

Fica evidente que as ações da Embrapa junto ao povo Krahô são ações
nitidamente de pesquisa científica de produtos alimentares com atividades de
desenvolvimento local, relacionadas e atendimento de demandas expressas pela
comunidade pela introdução de fruteiras nos quintais, busca de alternativas ao
sistema agrícola e desenvolvimento de estratégias de conservação in situ de seus
recursos genéticos.

O contrato também possui cláusulas sobre a exploração econômica e
propriedade intelectual, prevendo entre elas: a) que o conhecimentos tradicionais
sobre o uso dos processos e métodos utilizados pelo povo Krahô não podem ser
objetos de comercialização uso ou apropriação para terceiro sem a expressa
autorização da aldeias Krahô e b) a necessária celebração de contratos específicos
uma vez constatado o potencial econômico dos recursos pesquisados.

A continuidade das ações de P & D da Embrapa, junto ao povo Krahô,
foram discutidas em reuniões na Associação União da Aldeias Krahô – Kapèy, e
nas aldeias visitadas durante a execução do projeto, buscando também explicar
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sempre o contrato, relembrando as cláusulas e obrigações das partes e,
principalmente, o andamento do trabalho o que estava sendo feito com o solo,
exsicatas e material genético de plantas alimentares coletados no território Krahô.

A assinatura do contrato da Embrapa com a Kapèy aconteceu antes de o
Brasil dispor de legislação pertinente de acesso ao patrimônio genético, ao
conhecimento tradicional e à justa repartição de benefícios, matéria que passou a
ser legislada por Medida Provisória de junho de 2000. Esta MP sofreu várias
ajustes ao longo dos meses e previa a criação de um Conselho Gestor do
Patrimônio Genético – CGEN, órgão normativo e deliberativo. A partir da
criação do CGEN, foram discutidas regulamentações e normatizações
relacionadas a permissão das comunidades locais para acesso aos recursos
genéticos e ao conhecimento tradicional associado, tornando necessária uma
adequação legal do projeto no sentido da obtenção do povo Krahô da Anuência
Prévia Informada, a autorização do povo para o desenvolvimento das pesquisas.

A Anuência Prévia Informada é na verdade um processo pelo qual o grupo
de pesquisa informa à comunidade, em linguagem acessível: que pesquisa
pretende fazer, quais os métodos pretende usar, que a comunidade tem o direito
de recusar a autorização, buscando assim uma autorização efetiva para
desenvolver sua pesquisa. Na construção do processo de anuência é fundamental
entender o sistema político, isto é, como a comunidade se organiza para tomar
decisões (lideranças tradicionais e Associações existentes). Este processo que
envolve uma série de reuniões de esclarecimentos e informações à comunidade
deve ser documentado (fotos, listas de assinaturas e se for possível filmagens), e
culmina com a assinatura pelas lideranças indígenas do Termo de Anuência para
Acesso aos recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado. Este
termo assinado deve ser encaminhado posteriormente ao CGEN, juntamente
com outros requisitos e informações como o projeto de pesquisa integral, o
currículo dos pesquisadores envolvidos, a indicação da instituição fiel depositária
da sub-amostra do componente do patrimônio genético acessado entre outros
(resoluções e normatizaçoes no site www.mma.gov.br, ícone CGEN).

O processo de anuência da Embrapa com o povo Krahô foi programado
para ser realizado em duas etapas, a primeira, dentro do território Krahô
(agosto/2003), onde foram visitadas praticamente todas as aldeias Krahô (já
realizado) e, posteriormente, em Brasília na Embrapa (programado para
outubro/2003) com a presença dos líderes das atuais 5 Associações Krahô. A
primeira etapa compreendeu duas reuniões em cada uma das aldeias, com a
presença da comunidade e de lideranças tradicionais. A divulgação destas
reuniões foi realizada previamente, por meio de mensagem transmitida no rádio
para todas as aldeias. Nesta viagem foi convidado um antropólogo autônomo
para acompanhar e interferir caso concluísse que os Krahô não estavam sendo
esclarecidos suficientemente. As reuniões são um processo de negociação, de um
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lado o pesquisador cita sua pesquisa e os benefícios para a comunidade (segundo
sua visão) e de outro a comunidade evidencia os estudos e ações de
desenvolvimento que (segundo sua visão) a favoreçam mais diretamente. No caso
dos Krahô estas reuniões reforçaram demandas elencadas pela comunidade por
ocasião da negociação do Contrato da Embrapa com a Associação Kapèy, como a
conservação “ in situ/ on farm”, que é a conservação pela própria comunidade de
seus materiais genéticos tradicionais, e a necessidade de capacitação de indígenas
em novos cultivos e sistemas agrícolas. A Embrapa deixou claro, nas reuniões,
que sua competência é desenvolver pesquisa agropecuária e que iria também
desenvolver junto à comunidade ações de desenvolvimento, buscando realizar
pesquisas como avaliação de sistemas agroflorestais e de plantas introduzidas
(como fruteiras para os quintais). A equipe da Embrapa se comprometeu a levar
os representantes das associações Krahô a Brasília, para as visitas técnicas e
outras reuniões para discussão e possível assinatura do processo de anuência.

A segunda etapa deste processo resultará de um grande reforço no
esclarecimento do projeto para os líderes, feito em reuniões e visitas técnicas do
líderes das Associações Krahô (Kapèy, Mankrarê, Awerere, Intxecati e Wokrâ) a
algumas unidades da Embrapa, envolvidas com o projeto Krahô (Recursos
Genéticos e Biotecnologia, Transferência de Tecnologia, Cerrados e
Comunicação para Transferência de Tecnologia). Estas reuniões e visitas deverão
contar com a presença de advogados tanto da Funai como da Embrapa e do
responsável da Administração da Funai de Araguaina. Baseado nas informações
das reuniões com as lideranças tradicionais e também em considerações que os
responsáveis das Associações possam colocar, será redigido o Termo de Anuência
para Acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado.
Este termo, uma vez discutido e acordado, deverá ser assinado por todos os
representantes das Associações Krahô, nas dependências da Funai.

É muito importante, no trabalho com povos indígenas, a manutenção de
diálogo permanente visando ao pleno entendimento da pesquisa por parte da
comunidade. A exigência do processo de anuência prévia para o desenvolvimento
de pesquisa, tanto com finalidade econômica como sem finalidade, busca ajustar
o arcabouço legal brasileiro à Convenção da Diversidade Biológica, que
contempla princípios claros relacionados ao chamado Consentimento Prévio
Fundamentado/ Anuência Prévia. Esta questão, balizada por questão ética
fundamental, envolve uma mudança profunda de atitude de técnicos e de
administradores de pesquisa.
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A Experiência da UNIFESP

Cristina Theodore
(UNIFESP)

Há na UNIFESP um Departamento de Psicobiologia que trabalha com a
parte de fitoterápicos. O professor Elisaldo Carlini, conhecido, provavelmente,
por alguns dos senhores, orientador da Doutora Eliana Rodrigues, que elaborou
o projeto. O projeto teve início em 1998, quando a Dra. Eliana começou a buscar
qual etnia poderia ter o maior número de fitoterápicos que atingissem o sistema
nervoso central. Ela pesquisou algumas etnias e chegou à conclusão de que a etnia
que mais apresentava essas características era etnia Krahô. Ela fez a seleção entre
quilombolas, os índios Bacaíri e os Krahô.

Nas outras duas etnias, que a Dra. Eliana acessou, não houve coleta
alguma porque no primeiro momento ela já constatou que eles não apresentavam
as características da pesquisa de que ela precisava. Então, ela entrou em contato
com a etnia Krahô por meio de um antropólogo - Doutor Gilberto Azanha - que
faz parte da CTI e que coordena uma das ONG´s que representa a etnia.

Conforme Terezinha Dias mencionou, a etnia Krahô possui cinco
ONG´s que a representam e isso fica muito complicado, porque cada aldeia se
sente representada por uma ONG específica. Então fica muito difícil de
trabalhar com isso, e a Dra. Eliana foi para a aldeia, fez reuniões do mesmo jeito
que as da Embrapa; com todo mundo, com aldeias que também faziam parte da
associação “Kapey” que representa as 17 aldeias. Obteve autorização por escrito
de todas essas aldeias onde ela fazia trabalhos. Explicou como é que uma pesquisa
é feita e, inclusive, nós trouxemos alguns dos Krahô, no início, para visitar um
grande laboratório farmacêutico que é o laboratório Achê que saiu na mídia como
um laboratório que também promove a biopirataria, mas nem era um dos
laboratórios patrocinadores simplesmente, tinha uma boa relação com a
Universidade e nós queríamos mostrar aos índios como o remédio era feito, o que
iria virar aquela plantinha que eles usam na aldeia e com isso os trabalhos tiveram
um início documentado e esclarecido. Mas esbarramos num grande problema de
representatividade dos Krahô. A associação Kapey representava a maioria ou a
totalidade das aldeias Krahô, coisa que não acontecia com a associação
Vity-Caty, ela tinha participação apenas de algumas aldeias só Krahô e por outro
lado ela tem a participação de outras etnias e esse foi um dos motivos que nos
levou a selecionar, Vity-Caty, porque esses conhecimentos são coletivos, então,
uma das intenções era que se retribuísse, que se compartilhassem os benefícios
com as várias etnias detentoras do mesmo conhecimento.

Funcionou, da seguinte forma em 2001, a Dra. Eliana já havia acessado à
área, quando efetivamente, constatou que as plantas poderiam ter um potencial.
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Foi celebrado um protocolo de intenções, porque o projeto se dividiu em duas
partes: uma coleta de identificação e a outra será o início da pesquisa científica. O
protocolo de intenções, assim como protocolo da Embrapa, prevê contrapartida,
que a gente chama de contrapartida de previsões de diárias para o pajé que vai
acompanhar o pesquisador na coleta das plantas, diárias para os viveiristas, uma
agrônoma que iria ficar com eles ensinando a plantar e cultivar, para que a planta
fosse cultivada na área e se desenvolvesse também toda uma técnica pelos índios
Krahôs. A respeito da repartição de benefícios, na hipótese de alguma patente,
havia nesse protocolo de intenções, de forma expressa que, apesar da Medida
Provisória ter sido criado em 2000, o CGEN, previsto na Medida Provisória,
ainda não havia sido criado e nós fizemos essa ressalva que o protocolo de
intenções referente a esse projeto seria adequado à Medida Provisória para
encaminhamento do projeto ao CGEN, para que nós tivéssemos o parecer de
quem efetivamente deveria falar sobre esse tipo de acesso.

Em fevereiro de 2002, surgiram os primeiros entraves: representação da
etnia e inexistência do CGEN. Nós fizemos uma reunião em São Paulo, (antes
disso nós trouxemos algumas lideranças Krahô, que conheceram a universidade,
viram aplicações de remédio em animais, foram ao laboratório farmacêutico. A
Dra. Eliana realizou assembléias com todas as comunidades, em fevereiro de
2002, fazemos reunião na UNIFESP, chamamos o Ministério Público Federal,
que foi representado por uma antropóloga que lá trabalha, chamamos
representantes de três laboratórios, as lideranças indígenas, antropólogos e um
professor de direito de São Paulo, professor Dalmo Dalari, que está mais
habituado a lidar com esse tipo de questão. Nessa reunião chegou-se à conclusão
de que o projeto seria suspenso, porque a representação da etnia não estava muito
clara de acordo com a lei, apesar de que pela Medida Provisória eles poderiam
assinar acordos referentes aos direitos deles, envolvendo os direitos de
conhecimentos tradicionais, mas como não tinha sido criado o órgão que iria
normatizar, o projeto foi suspenso para que não houvesse nenhum problema.
Todas as plantas coletadas foram transformadas em exsicatas, o que quer dizer,
que nenhuma planta pode ser investigada. Elas estão mortas e guardadas no
Instituto Botânico de São Paulo. Algumas foram identificadas e a partir daí não
saiu nenhuma publicação. Toda a parte de um relatório do Projeto com os nomes
das plantas está em Timbira, tudo isso para se resguardar esse conhecimento.
Nenhuma planta foi pesquisada efetivamente e estão todas mortas, o trabalho de
pesquisa ficou suspenso. Então, tentamos entrar em contato com a ONG Kapey,
que nos foi indicada pelo próprio Gilberto Azanha, que trabalha junto a ONG
Vyti-Cati. Foi sugerida uma reunião na kapey nós ligamos para o pessoal do
Vyti-Cati, falamos sobre a reunião e que já havíamos confirmado, concordado
com um convite. O pessoal da Vyti-Cati falou que se nós fôssemos à reunião da
Kapey, o projeto seria suspenso, que eles não participariam mais do projeto
porque eles acharam uma falta de respeito da KAPEY, organizar essa reunião,
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que essa reunião deveria ser realizada, primeiro, entre os índios, sem a
participação de nenhum branco para que não causasse mais problemas, porque a
nossa grande preocupação também foi a briga entre as lideranças dentro de uma
etnia, o que é muito desagradável, muito ruim, quando uma pessoa de fora acaba
gerando alguma coisa assim. Então decidimos não participar dessa reunião,
ligamos para a Kapey e informamos que não iríamos participar em respeito ao
pedido do pessoal da Vyti-Cati com quem nós já estávamos trabalhando. Para
minha surpresa, fomos, digamos, “ameaçados”, é uma palavra muito forte, mas é
verdade, disseram-me que se nós não participássemos da reunião seríamos
processados porque o Ministério Público Federal já tinha começado a investigar a
universidade por biopirataria. Dissemos que não iríamos desrespeitar um pedido
da associação Vyti-Cati, com quem nós já havíamos trabalhado e não fomos à
reunião. A reunião foi realizada em maio e, em julho, aparece a primeira
reportagem no jornal O Globo: “Suspeita de biopirataria”: dizia que o Ministério
Público Federal havia iniciado uma investigação para apurar a prática de
biopirataria na Universidade Federal de São Paulo, entramos em contato com a
procuradora federal que participou dessa reunião da Kapey, ela falou que
nenhuma investigação havia sido iniciada, mas como tudo que acontece na mídia,
a reportagem de biopirataria ganhou uma página inteira e a carta da doutora
Maria Luisa Grabner, saiu como uma notinha no dia seguinte. Nós agradecemos
a tentativa de ela corrigir os fatos, porque o MPF, o CGEN participaram,
intensamente, disso Em 15 de julho, mais uma reportagem: “Professor da
UNIFESP nega a biopirataria” e essa reportagem estava dizendo que os
pesquisadores estavam agindo de má-fé, que não dava para saber se era
ingenuidade ou má-fé dos pesquisadores. Mais uma reportagem do jornal:
“Tribo quer 25 milhões por plantas medicinais”. Em outra, “Técnico da Funai
afirma que vai processar pesquisador da UNIFESP”. Esse técnico da Funai é o
representante da Kapéy, com quem, primeiramente, nós entráramos em contato.
Aqui vale dizer que ninguém processou a UNIFESP. Depois que tudo isso
aconteceu foi realizada a reunião em Araguaina/TO, em dezembro de 2002, para
que nós pudéssemos conversar, mas, foi até um pouco desagradável porque
algumas discussões não precisariam ocorrer na frente da etnia, mas acabaram
aparecendo. Depois resolvemos que todos iriam reunir esforços, e tocar o projeto,
porque até onde sabemos se tratava de um projeto pioneiro nessa área. Em
dezembro de 2002, participamos de uma CPI, todos fomos depor numa CPI em
São Paulo. A UNIFESP não foi considerada biopirata no relatório da CPI, pelo
contrário, eles aproveitaram até a nossa ida e nós tiramos algumas dúvidas da
CPI, até quanto à propriedade intelectual e tudo isso, o relatório foi bastante
favorável, não digo que nós precisávamos de um relatório favorável, porque não
estávamos sob um julgamento, mas o relatório foi bastante instrutivo. Em março
de 2003 , fomos a uma reunião na sede da Kapey, com a participação do MPF, da
Funai e da UNIFESP, para tentar uma solução. Nessa reunião, iríamos assinar
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um termo de anuência prévia, tudo resolvido. Para minha surpresa, na hora da
assinatura do termo de anuência prévia, eles colocaram uma contrapartida, que
será citada adiante. Levantou um dos líderes que representa a “KAPEY”, o Sr.
Getúlio e, disse que tudo aquilo que nós havíamos combinado estava suspenso e
que eles queriam os 25 milhões novamente.

Finalmente, outras lideranças, a maioria, levantaram, disseram que ele
não estava falando por todos e que aquilo era um absurdo. Então, todos
assinaram um termo de anuência prévia.

O termo de anuência prévia dispõe sobre a segunda fase do projeto que
seria, efetivamente, a pesquisa das plantas, desde que a UNIFESP pudesse
patrocinar, apoiar um projeto de medicina tradicional dentro da aldeia. Nós
achamos a proposta muito interessante, ficamos bastante animados e começamos
a discutir a proposta na aldeia. Só que, ao longo da discussão, ficamos sabendo
que eles estavam imaginando que iriam atender brancos dentro deste posto de
saúde de medicina tradicional. Então, discutimos um pouco esta parte, porque
por ser a UNIFESP uma universidade de medicina, ficamos com receio de que
uma pessoa ao se tratar viesse a falecer, ou algo do gênero, uma responsabilidade
que se a pesquisa não estier finalizada, não se pode garantir.

Então, perguntamos: “O que vocês precisam para construir um posto de
medicina tradicional? 50 sacos de cimento? Uma camionete para trazer
pacientes?”. Porque eles têm muito esse problema: às vezes um pajé de uma aldeia
sabe curar picada de Cascavel e outro na outra aldeia, não sabe. Tem que trazer
uma pessoa picada de forma muito rápida para que o pajé cure essa pessoa. Eles
precisam de camionete, de coisas básicas: panelas, espingardas, tudo isso. Então,
pedimos para que eles fizessem um projeto e estamos há seis meses aguardando
esse projeto que a Funai deveria enviar. Quando entramos na aldeia, em março,
para nossa surpresa, veio um rapaz nos cumprimentar e, tudo bem, ele participou
ali das reuniões, começou a discutir o interesse dos pajés; até a hora que alguém da
Funai falou: “Mas, tudo bem, quem é você?”. Ele falou: “Não, eu estou fazendo
curso lá na universidade de Brasília”. Então perguntaram: “Cadê a sua
autorização para acessar a área?”. “Não tenho”. Nós estávamos lá como biopiratas
e uma pessoa que não tinha uma autorização estava negociando interesses do
pajé. E falei: “Olha, eu, se fosse você, cairia fora porque eu estou ouvindo o
pessoal falar que você não tem autorização e é melhor você correr daqui, porque
eu não vou segurar essa situação”. Ele falou: “Não, mas eu tenho meu apoio.
Tudo bem. Não nos cabia avaliar a situação que não nos envolvia. Até onde eu
sei, a Funai efetivamente tomou providências para tirar essa pessoa de lá. Só que,
para minha surpresa, umas duas semanas depois, quando eu recebi o projeto, este
veio dele. Ele assinando e-mail, e em nome dele o projeto foi encaminhado.
Respondemos para ele:” Obrigada pelo projeto, eu peço desculpas, mas não posso
aceitar, porque você não é uma pessoa que oficialmente representa a etnia Krahô
para a Funai." Ele insistiu que representava, conversamos com o Ministério
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Público Federal e com a Funai e eles disseram para efetivamente, não aceitar o
projeto. Só que a Funai tem um problema muito sério da troca constante de
presidentes. O projeto já foi para cinco presidentes diferentes e, agora, trocou de
novo, temos um novo presidente que eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas
provavelmente teremos que ir lá para contar a história toda de novo. Não
consegue que alguém envie oficialmente o projeto.

Esta foi uma experiência um pouco diferente da experiência da Embrapa,
porque o nosso problema com a representatividade veio no começo do projeto,
problema que a EMBRAPA agora vai trilhar. O projeto está no CGEN. Nós
estamos aguardando esse projeto da Funai, para que se possa elaborar o contrato;
porque por exigência legal nós precisamos mandar o contrato para o CGEN, para
que o projeto seja aprovado e, nós só vamos poder fazer o contrato quando estiver
o que eles querem como contrapartida. Claro que no contrato vai ter toda a
previsão de repartição de benefícios, tudo isso que já se ouviu bastante.

Bom, mas não só de experiências como esta com comunidades locais vive
a UNIFESP. Existe, há quase 40 anos o projeto Xingu que está localizado no
Parque Indígena do Xingu em colaboração com a Funai e FUNASA.
Desenvolvemos o programa de assistência à saúde dos índios. Inclusive, já
formamos - se não me engano - 15 índios da comunidade em enfermagem e há
quase 40 anos a UNIFESP atua na região. O doutor Orlando Villas Boas era um
dos assessores da reitoria, o professor Baruzzi, o professor Douglas Rodrigues,
são todos pessoas muito conceituadas e é um projeto que, efetivamente,
demonstra a real intenção da UNIFESP em se associar a comunidades indígenas.
Esse projeto foi também oferecido, oficialmente, pelo reitor da UNIFESP à etnia
Krahô, principalmente, porque como estávamos lá vimos um grande problema de
alcoolismo e outros problemas de saúde muito sérios. Pedimos para que fosse
dado início a uma discussão para a implementação desse projeto de saúde, sem
que ele seja contrapartida de qualquer projeto de pesquisa. Mesmo se o projeto de
pesquisa não for realizado, o projeto de saúde - se eles quiserem - será
implementado. Isso não é contrapartida, é função de uma universidade pública na
área da saúde.
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A Experiência do IEPA

Daniela Fortunato
(IEPA)

No estado do Amapá não temos apenas a presença de comunidades
indígenas, temos também uma comunidade remanescente quilombola, próximo
à capital, chamada Curiaú, e ainda temos as comunidades ribeirinhas. Essas
comunidades possuem uma sensibilidade muito grande de agregar valores aos
recursos naturais locais. Logo, na capital ou em qualquer município do Amapá,
qualquer pessoa sabe lhe falar sobre alguma planta que serve para tratamento de
determinada doença. Sou amapaense, minhas raízes estão no Amapá, e até os 15
anos eu era tratada à base de remédios naturais, meus pais não me permitiam usar
antibióticos, então em minha família sabemos utilizar esses conhecimentos
tradicionais bem como a maioria  das famílias amapaenses.

O Amapá é um Estado jovem, era um território, está em desenvolvimento
e agora conhecendo melhor sua potencialidade. A questão da troca de
conhecimentos entre as famílias quanto ao uso das plantas medicinais e de
conhecimentos tradicionais é muito latente, inclusive na zona urbana do Estado.

Temos uma diversidade biológica muito grande, com a criação do Parque
do TUMUCUMAQUE, praticamente 70% do território do Estado é área de
conservação e preservação. Temos no Estado não somente comunidades
indígenas, mas também quilombolas e comunidades ribeirinhas, que detêm um
conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. O Instituto de
Pesquisas Científicas e Tecnológicas é um reflexo disso, do cotidiano da
população do Estado, não só da população ribeirinha, da população interiorana,
mas também da população como um todo.

Não posso deixar de tratar, inicialmente, dos instrumentos legais que temos
no Estado referente, à proteção do conhecimento tradicional, bem como do Acordo
TRIPs e da CDB que já foram muito debatidos aqui. Então, vou passar a falar sobre
a Medida Provisória, Capítulo III, que trata da proteção do conhecimento
tradicional associado, artigo 8º. Ficam protegidos por esta Medida Provisória os
conhecimentos tradicionais das comunidades indígenas e das comunidades locais
associados ao patrimônio genético, contra a utilização e exploração ilícita e outras
ações lesivas ou não autorizadas pelo Conselho de Gestão.

O Amapá foi o segundo estado no Brasil a criar uma Lei Estadual de
acesso à biodiversidade, a Lei Estadual de n.º 0388 de 10/12/97, que foi
regulamentada pelo Decreto n.º 1.624 e 25 de junho de 1999.

Essa foi uma lei um pouco audaciosa, pois até a nível federal não temos
ainda uma lei, mas somente uma Medida Provisória.
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Temos uma definição de direitos de propriedade intelectual até um pouco
falha, deficiente, mas claro, foi uma lei inovadora o que vale ressaltar é que o
legislador pensou na época na questão dos direitos de propriedades intelectual,
cuja definição é: proteção de uma invenção de usos de instrumentos legais, por
exemplo, patentes, direito de autor, direito melhorista, direito do agricultor,
marca de segmentos comerciais, proteção de variedades vegetais. É necessária
uma revisão, melhorar este conceito de propriedade intelectual. Temos ainda os
direitos intelectuais coletivos que também vem tratando da proteção do
conhecimento tradicional ligado a essas novas ações e práticas das comunidades
que o detêm, instrumento contido em artigo da Convenção da Biodiversidade.

O capítulo III, artigo 7º, trata da participação das comunidades locais e
povos indígenas nas decisões sobre acesso aos recursos da biodiversidade nas
áreas que ocupam, devendo isso, ser garantido e facilitado pela Secretaria de
Meio Ambiente do Estado do Amapá, ficando sua responsabilidade a anulação
de quaisquer atos que não estejam dispostos neste artigo.

No Parágrafo 1º deste artigo, o estado do Amapá reconhece que o exercício
do direito acima declinado dispensa qualquer declaração prévia ou de registro das
comunidades envolvidas. O estado do Amapá reconhece o direito das
comunidades locais e povos indígenas de se manifestarem em relação ao acesso de
seus recursos ou ao conhecimento a ele associado limitado ao seu uso, difusão por
motivo de ordem cultural e espiritual, social, econômica ou de outra índole. O
acesso aos conhecimentos intelectuais coletivos não implica qualquer tipo de
transferência de direitos, as comunidades indígenas e povos tradicionais
participarão dos benefícios econômicos e sociais mediatos e imediatos advindos de
qualquer procedimento que envolva o acesso aos seus recursos genéticos de forma
justa e eqüitativa.

Prevê o Capítulo III, que a comissão de acesso aos recursos da
biodiversidade orienta as decisões da SEMA, relativas às políticas estaduais e as
autorizações de acesso serão referendadas pela comissão de acesso aos recursos da
biodiversidade - CARB. Dentro da CARB, hoje, temos um grupo de trabalho e
na realidade nossa lei não vinha sendo posta em prática, vinha, com muita
deficiência, tendo algum efeito dentro do Estado, e agora a CARB terá a posse
de novos integrantes, de novas indicações, o que configura uma nova fase
também na política Estadual.

Atualmente, temos um grupo de trabalho que está negociando uma
situação que ocorreu com a empresa Natura, ela acessou recursos da
biodiversidade da Reserva Estadual Extrativista do Rio Iratapuru, na região sul
do estado do Amapá, Breu Branco. Inclusive este tipo específico de breu,
segundo as pesquisadoras do IEPA, só é encontrado nesta região, pelo menos até
agora só foi encontrado ali na área próxima à reserva, dentro de seu entorno.
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Então dentro desse grupo de trabalho estão envolvidos técnicos da SEMA,
IEPA e SETEC, e estamos tentando, na realidade, fazer o primeiro contrato de
acesso à biodiversidade que está previsto na nossa lei também, mas estamos
engatinhando nesse sentido, de ver os benefícios revertidos para a comunidade,
para o Estado, e o incentivo à pesquisa que também é previsto na lei estadual.
Dentro dessa reserva, existe uma comunidade local, essa comunidade devido à
identificação de uma potencialidade, organizou-se em uma cooperativa, e
desenvolve atividades com a castanha-do-Pará, que também existe em
abundância na área da reserva. Então, no início, a atividade deles era basicamente
de extração da castanha-do-pará, e eles desenvolveram a produção de biscoito, a
venda, a comercialização mesmo da castanha, e agora surgiu essa nova demanda
do breu branco, e nós estamos tentando realmente entrar em acordo com a
Natura, porque o interesse do Estado não é em nenhum momento dificultar esse
acesso, mas sim fazer com que esse acesso ocorra da forma mais correta possível, e
que haja repartição correta dessa negociação comercial.

Falando agora do IEPA, são 12 anos de dedicação à pesquisa no Amapá,
instituto bem jovem também, temos 06 (seis) centros de pesquisa, centro de
pesquisas zoobotânico e geológico, centro de plantas medicinais e produtos
naturais e centro de ordenamento territorial, centro de pesquisas aquáticas,
centro de pesquisas museológicas e centro de incubação de empresas.

O Centro de Pesquisas Museológicas é o chamado Museu Sacaca. Sacaca
foi uma pessoa da comunidade que começou a fazer um trabalho de agregar todos
os conhecimentos tradicionais que passam de modo oral. Tal planta serve para tal
coisa, então ele trabalhava com as plantas medicinais e deu início a um horto
municipal, bem antes da criação do Instituto. Tendo como base esse trabalho do
Sacaca, pensou-se em transformar esse conhecimento empírico em
conhecimento científico, sendo que, até o momento, o trabalho com plantas
medicinais e produtos naturais ainda é o trabalho desenvolvido pelo IEPA de
maior destaque perante a população amapaense.

Vou falar sobre a propriedade intelectual dentro do Instituto, não estou
falando só sobre conhecimentos tradicionais, mas, a assessoria foi implantada
recentemente, e estou há pouco tempo no Instituto, logo, não estava
acompanhando, realmente, todo o trabalho que já havia sido feito, agora estamos
iniciando uma interação com os pesquisadores e tentando trabalhar em conjunto.
Temos uma Portaria do ano de 2001 que traça a política de propriedade
intelectual dentro do instituto. É uma portaria que também precisa ser revista,
mas que já estabeleceu alguns critérios de proteção de locação de direitos de
propriedade intelectual. Até setembro de 2002, não existia um setor específico
que trabalhasse com propriedade intelectual, e em 2002 houve a formulação do
estatuto do instituto e foi criada a assessoria na qual estou investida, que é a
assessoria jurídica de propriedade intelectual (ASSEJUPI). A assessoria jurídica,
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hoje, possui duas marcas registradas, uma é do próprio instituto e a outra é do
centro de incubação de empresas, que antes se chamava PIETEC, agora é CIE,
mas vamos ainda rever essa situação, nós temos um pedido de patente, e um
registro de averbação na FBN, então apesar de ser bem recente, já temos algumas
ações concretizadas.

Em 2003, o Instituto incluiu a proteção ao conhecimento científico e
tecnológico em seu planejamento e no PPA do Governo do Estado. Então, agora,
o trabalho com as comunidades locais, é feito através do centro de incubação de
empresas, porque essas comunidades já se organizaram em cooperativas, já temos
nove cooperativas incubadas, e todas de comunidades locais, que se organizaram,
por terem detectado um potencial usando algum recurso da biodiversidade. Em
evento recente promovido pela incubadora, do qual participei, já se detectou alguns
casos de registro de marca que vão ocorrer. Vamos estar trabalhando com a
COMARU, que é a Cooperativa da Reserva Extrativista do Iratapuru, e temos um
projeto de plantas aromáticas sobre o qual quero falar um pouco, porque foi uma
experiência com comunidades tradicionais.

O projeto das plantas aromáticas foi fomentado com uma associação de
mulheres, na região da Fazendinha, que é um distrito nosso, próximo à capital.
Na realidade elas uniram força e começaram a trabalhar, com um horto,
cultivando plantas aromáticas. Quem esteve à frente deste trabalho foi a
pesquisadora Terezinha de Jesus Soares Santos, um projeto incentivado pelo
IEPA, pela SEICOM e pelo RURAP. No início era uma associação, agora com
um resultado concreto do trabalho, houve uma grande repercussão, inclusive a
associação recentemente ganhou um prêmio internacional com esse projeto de
plantas aromáticas. Agora elas estão realmente se organizando em forma de
cooperativa, são doze mulheres credenciadas. A marca utilizada é Bendita Ervas,
e que devemos estar registrando. O produto realmente é muito bom. Há banhos e
travesseiros aromáticos relaxantes. Os banhos possuem três finalidades: curativas
estimulante e relaxantes.

Continuando, no seminário do CIE detectou-se que houve os registros de
marca e que alguns empresários e cooperativas têm produtos já desenvolvidos,
que são inovações realmente, e que com certeza irão gerar patentes.

Quais são as metas da assessoria, agora? Sensibilização e capacitação
dentro do instituto, o site, o registro dos fitoterápicos e fitocosméticos. Temos já
o número de 60 ou 70 produtos, temos uma farmácia e uma unidade clínica que
realiza análises clínicas sobre a eficácia desses fitoterápicos, perante um grupo
selecionado da comunidade.

Estamos tentando começar a negociação e comercialização do primeiro
produto gerador de pedido de patente, um produto parecido com a vela de
andiroba, que tem um componente repelente e já há empresas interessadas na
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comercialização desse produto. Nas pesquisas em andamento do Instituto
estamos identificando o material patenteável e com potencial para a
comercialização. Então, vamos começar uma série inicialmente de reuniões,
também visando à sensibilização junto a cada centro de pesquisa e trabalhar para
que os próprios pesquisadores, no desenvolvimento da pesquisa, já identifiquem
alguns produtos que podem ser colocados no mercado.

Espero ter repassado informações com algum diferencial. Realmente, a
utilização de plantas não tem só o valor da planta, tem a questão da religião, da
cultura, da crença. Então eu vou finalizar aqui com uma frase: “a mistura das
doenças do corpo com as doenças do Espírito constituem uma das principais
características da medicina popular”. Já vi pessoas tomarem praticamente um
copo d’água, e pela questão da fé, da crença, ser tão latente que, aquele copo
d´água tornou-se eficaz no tratamento de uma doença. Assim como, quando se
benze, ou se dá um passe (como é conhecido), qualquer remédio natural ganha
poderes, digamos, mágicos. Então realmente essa é uma questão muito latente,
não somente a questão do uso da biodiversidade, dos recursos naturais, mas
também a questão da cultura e da religião.
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Mesa Redonda

Gestão da Propriedade Intelectual e da
Transferência de Tecnologia nas Instituições
de Ensino e Pesquisa.
Coordenação: Eury Luna (CNPq)

Gestão da Propriedade Intelectual e da
Transferência de Tecnologia nas Instituições
de Ensino e Pesquisa: A Experiência do
Núcleo de Propriedade Intelectual MPEG

Carla Arouca Belas
(MPEG)

O crescente interesse global na biodiversidade e no saber local a ela
associado, temática deste seminário, tem impulsionado instituições próximas a
regiões de grande diversidade biológica a repensarem a própria atuação junto às
populações e áreas de estudo.

Como garantir que resultados de pesquisas desenvolvidas por
instituições nacionais gerem benefícios ao país ao invés de royalties a
instituições estrangeiras? Como apoiar as populações locais no reconhecimento
e valorização do próprio conhecimento?

Essas questões motivaram a diretoria do Museu Paraense Emílio
Goeldi, uma das mais importantes instituições de ensino e pesquisa da Região
Norte, a iniciar em março de 2002 um trabalho de sensibilização de seus
pesquisadores para a proteção da propriedade intelectual nos campos da
biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais. Tratava-se de um duplo
desafio: incentivar o surgimento de uma cultura institucional favorável ao
patenteamento de produtos e processos resultantes da atividade científica e
capacitar os pesquisadores que atuam junto a comunidades tradicionais na
proteção do conhecimento gerado em tais comunidades, contribuindo para
garantir o reconhecimento e os benefícios a elas devidos.
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Iniciado o trabalho, logo se evidenciou a necessidade da criação de um setor
específico na instituição a fim de concentrar as atividades relacionadas ao tema,
formular estratégias de atuação e capacitação na área e oferecer suporte ao trabalho
cotidiano dos pesquisadores. A aprovação de projeto para a obtenção de recursos
dos Fundos Setoriais (Edital FVA/TIB: Finep/CNPq 01/2002) possibilitou a
criação efetiva do Núcleo de Propriedade Intelectual/NPI no início de 2003.

As características peculiares à Região Amazônica (biodiversidade e
sociodiversidade em abundância) e, ainda, sobre a natureza das pesquisas
desenvolvidas na própria instituição, exigiam a adoção de um modelo de
escritório de propriedade intelectual diferenciado do padrão adotado por outras
instituições de pesquisa do país. Ao invés de áreas de conhecimento consolidadas
e tecnologias de ponta em clara correlação com o setor industrial (biotecnologia,
química fina, engenharia e outras), haviam questões ainda não plenamente
regulamentadas e focos de inúmeras disputas ideológicas, como o acesso aos
recursos genéticos e o consentimento prévio informado das comunidades para
uso do conhecimento tradicional. A escolha das áreas estratégicas de atuação e a
definição de uma metodologia de trabalho adequada ao contexto se
apresentaram, assim, como os primeiros desafios a serem enfrentados no
momento de implantação do Núcleo.

Atualmente, as atividades desenvolvidas, e as pretendidas, para o
NPI/MPEG refletem a conjuntura local quanto as especificidades intrínsecas ao
modo de trabalho e à natureza das pesquisas desenvolvidas na instituição.

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) é uma instituição centenária
que tem promovido a geração e a disseminação de conhecimentos científicos
relevantes sobre e para a Amazônia, como a catalogação, análise e implantação de
acervos sobre a biodiversidade e a sociodiversidade amazônicas. Para o
desenvolvimento de suas atividades, conta com o trabalho de 78 pesquisadores
em quatro coordenações de pesquisa: Ciências Humanas, Botânica, Zoologia e
Ecologia e Ciências da Terra. Possui três bases físicas: o Parque Zoobotânico,
ocupa uma área de 5,2 hectares no centro urbano de Belém aberta à visitação
pública, que reúne significativa amostra da fauna e da flora da região num espaço
dedicado, na sua maioria, à interação com a sociedade por meio da promoção de
eventos de divulgação científica e atividades de educação ambiental; a Estação
Científica Ferreira Penna, base científica localizada na Floresta Nacional de
Caxiuanã, município de Melgaço/PA, a 350 km a oeste de Belém, que dá suporte
a atividades de pesquisas em campo; e o Campus de Pesquisa, localizado na
região periférica de Belém, que se destina às atividades acadêmicas, abrigando as
coordenações de pesquisa, laboratórios e salas dos pesquisadores, a biblioteca e
também o Núcleo de Propriedade Intelectual, na sala da Assessoria Jurídica e
Propriedade Intelectual da instituição.
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Um enorme acervo de informações reunidas em 138 anos de pesquisa
encontra-se hoje em banco de dados - as coleções científicas (Zoologia, Botânica,
Antropologia, Arqueologia e Paleontologia). São ao todo mais de quatro
milhões de registros, não apenas de valor científico e histórico, mas também
comercial. O banco de dados de plantas aromáticas e óleos essenciais, por
exemplo, tem sido objeto de constante procura por parte de indústrias nacionais e
internacionais da área de fármacos e cosméticos.

Como proteger e valorar todo esse conhecimento acumulado em décadas
de estudo? A inclinação natural de uma instituição pública de pesquisa é
disponibilizar tais informações para consulta, servindo tanto ao uso científico
quanto a outros usos de segmentos diversos da sociedade interessados em
conhecer os recursos biológicos e sociais catalogados. Os dilemas e as sutilezas
dessa questão residem exatamente em saber como, quando e o que disponibilizar.
Como exemplo, citamos a experiência no desenvolvimento do “Cupulate”, da
EMBRAPA/CPATU, e a sua prematura divulgação na mídia, antes da garantia
da proteção do invento. Os 20 anos de trabalho renderam royalties apenas à
empresa japonesa Asahi Foods, atual detentora da marca cupuaçu e cupulate e de
três patentes relacionadas.

A exemplo do caso “cupulate”, muitas das informações contidas nos
bancos de dados do MPEG, resultantes de investimentos públicos e trabalho de
pesquisa nacional, podem servir de subsídio à formulação de novos produtos e
processos em instituições de pesquisas fora do país. Produtos a que só teremos
acesso mediante o pagamento de royalties a essas instituições. Essa situação
representa uma dupla perda: perdemos porque poderíamos estar revertendo os
recursos obtidos com a comercialização de patentes e transferência de tecnologia
no investimento em pesquisa e melhoria da infra-estrutura científico-tecnológica
institucional; e perdemos, enquanto país e cidadãos, quando temos que pagar
royalties para utilizar produtos ou processos que constituíram, em algum
momento, objeto de pesquisa nas nossas instituições.

Além de preocupações relacionadas à proteção dos resultados de pesquisas
e à valoração dos bancos de dados institucionais, o forte trabalho junto às
comunidades (indígenas, ribeirinhos, seringueiros), marca registrada da
instituição, apontou a necessidade de uma atuação mais efetiva do Núcleo
também no âmbito das ciências sociais, em aspectos relacionados ao
consentimento prévio de acesso e de uso do conhecimento tradicional, acordos de
repartição de benefícios e proteção do patrimônio imaterial de populações locais.
Isso nos remete às reflexões de Juliana Santilli, do Ministério Público Federal,
sobre a necessidade de se pensar a propriedade intelectual de uma forma mais
ampla que as patentes. E, ainda, as reivindicações de representantes de povos
indígenas ao relatarem que o processo de cura das enfermidades vai além do
funcionamento de determinado princípio ativo de uma planta, envolve o uso de
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rituais místicos e outros elementos do imaginário coletivo que compõem a
cosmovisão desses povos.

A definição da estratégia de implantação e gestão do Núcleo, seus objetivos
e a metodologia de trabalho correspondem, assim, em grande medida, a
características e necessidades básicas da instituição como: a importância das
ciências humanas no trabalho com as comunidades locais, a necessidade de
proteger e valorar o acervo de informações institucionais consolidadas nos banco de
dados, coleções científicas e o resultado das atividades de pesquisas com recursos
naturais. Dessa forma, o Núcleo foi criado para “incentivar a identificação do
potencial inovativo, difundir a cultura inventiva e de proteção da propriedade
intelectual, de processos e de produtos originados em pesquisas científicas na área
da biodiversidade e conhecimentos tradicionais”. São seus objetivos: sensibilizar
pesquisadores da região a adotarem, em suas atividades de pesquisa, procedimentos
relacionados à proteção da propriedade intelectual, de processos e produtos
advindos da biodiversidade, reconhecendo e valorizando possíveis conhecimentos
tradicionais associados; difundir material e informações sobre propriedade
intelectual e proteção dos conhecimentos tradicionais relacionados à
biodiversidade; regulamentar e orientar os pesquisadores do Museu Goeldi quanto
aos procedimentos a serem adotados em pesquisas que demandem acesso à
biodiversidade e ao conhecimento tradicional; manter articulação com outras
instituições de pesquisa da região, a fim de trocar experiências sobre transferência
de tecnologia e proteção dos conhecimentos tradicionais; incentivar a criação de
uma Rede Norte de Propriedade Intelectual, dada à afinidade das instituições de
pesquisa da região com questões de acesso a recursos genéticos e de proteção dos
conhecimentos tradicionais; prestar assistência às pequenas empresas de base
tecnológica da região, oferecendo palestras, cursos, seminários; incentivar a
transferência de tecnologia dos resultados das pesquisas desenvolvidas por
instituições da região para o setor produtivo.

A metodologia de trabalho do Núcleo encontra-se fundamentada em cinco
eixos. O primeiro é a capacitação, o incentivo à criação de grupos de discussões
sobre temas específicos e a realização de palestras e cursos de curta duração para os
pesquisadores do Museu Goeldi e de outras instituições da região, ministrados por
especialistas em propriedade intelectual e conhecimentos tradicionais. O segundo,
a informação, que seria a manutenção de uma página na Internet voltada para a
difusão de informações e troca de experiências entre instituições da Região Norte
sobre propriedade intelectual e proteção dos conhecimentos tradicionais e um
programa de assistência on-line para os pesquisadores. A regulamentação, que
contempla a definição e o consenso de procedimentos e normas, inclusive termo de
sigilo, formalizando as consultorias prestadas pelo Museu Goeldi. A articulação,
que é o trabalho de base para o estabelecimento da Rede Norte de Propriedade
Intelectual, incluindo visitas de intercâmbio às instituições da região. E, por
último, a prospecção tecnológica, que é a identificação do material com potencial
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de patenteabilidade a partir da análise de estudos recentes e de projetos de pesquisa
em andamento na instituição. Um dos pontos fundamentais que deverá ser
iniciado no próximo ano.

Desse esforço do Museu Goeldi, podemos contabilizar, hoje, com
satisfação os seguintes resultados:

I – Composição da Equipe de trabalho

A aprovação do projeto de criação do Núcleo no Edital do Fundo
Verde-Amarelo, em novembro de 2002, possibilitou a contratação de 03
bolsistas e um consultor para o trabalho de prospecção tecnológica. Atualmente a
equipe do Núcleo é composta por 1 sociólogo com nível de mestrado, 2
advogados, sendo um com nível de mestrado, 1 estudante de Direito e 1 técnico
em informática e programação visual. Um curso para nivelamento da equipe e
planejamento das atividades foi realizado em maio. A formação e capacitação da
equipe em relação à temática foi reforçada com a participação de todos os
membros no Curso Geral de Propriedade Intelectual promovido pela
Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) com Carga horária de
60 horas. O curso de ensino a distancia contou com avaliação e forneceu um
certificado da organização que tem sede em Genebra.

II – Atividades de Sensibilização e Capacitação dos Pesquisadores

• Promoção de três palestras: “É agora ou Nunca: pesquisa biológica no
Brasil e propriedade intelectual” (Marilia Coutinho/USP); “O conhecimento
tradicional: um legítimo ‘mundo de inovação’ que precisa de direitos de proteção”
(Pierina German Castelli/UFRJ); “Patenteamento do Conhecimento é Possível?”
(Dra. Isabel Penteado/EMBRAPA e Dr. Osmar Aguiar/ EMBRAPA)

• Realização de um Curso de Introdução à Propriedade Intelectual para
pesquisadores

III - Publicações, difusão de material e informações sobre propriedade
intelectual

• Criação de página na Internet
http://ww.museu-goeldi.brinstitucional/i_prop_propintel.htm

• Elaboração de Apostila de Introdução a Propriedades Intelectuais para
orientação de pesquisadores e demais interessados

• Exposição de casos de patentes derivadas de recursos naturais
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• Palestras proferidas em 3 eventos nacionais na área de propriedade
intelectual – VI Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de
Tecnologia, organizado pela Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro (REPICT)
no dia 09.06.2003 no Rio de Janeiro; I Seminário de Propriedade Intelectual,
Ciência e Conhecimentos Tradicionais, organizado pelo Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (INPA) no dia 29.08.2003 em Manaus; e o Workshop
Conhecimentos Tradicionais: proteção legal, acesso e repartição de benefícios,
organizado pelo Ministério Público do Acre no dia 02.10.2003 em Rio Branco.

• Integração à Campanha “Limites Éticos Acerca dos Registros de Marcas e
Patentes de Recursos Biológicos e Conhecimentos Tradicionais da Amazônia”, lançada
pela ONG Amazonlik em novembro de 2002 com o objetivo de protestar contra
a apropriação indevida das riquezas naturais da Amazônia e dos Conhecimentos
dos seus Povos.

III - Regulamentação de atividades e orientação aos pesquisadores do
MPEG quanto aos procedimentos a serem adotados em pesquisas que
demandem acesso à biodiversidade e ao conhecimento tradicional

A regulamentação está sendo feita aos poucos com a criação de grupos
para discussão de temas específicos e orientação quanto a resolução de problemas
na medida que os mesmos aparecem. A primeira etapa está sendo a
regulamentação das consultorias institucionais. Vem-se buscando realizar esse
trabalho em conjunto com os pesquisadores. Envolver o pesquisador nessa
discussão é de suma importância, a fim de se evitar que a precaução institucional
com relação à proteção da propriedade intelectual seja vista apenas como um
empecilho à própria atividade de pesquisa, como mais uma imposição burocrática
e sem sentido a ser cumprida.

Entendemos que a aceitação e a efetivação de novas normas institucionais
por parte dos pesquisadores depende, assim, de um trabalho de sensibilização e
conscientização sobre a necessidade de se estipular regras para atividades
cotidianas até então desenvolvidas informalmente. Difundir a percepção de que a
regulamentação das relações de parceria não é uma mera burocracia e que pode
gerar benefícios, como patentes e royalties, para os próprios pesquisadores e a
instituição em que trabalham, além de favorecer o adequado repasse do
conhecimento para a sociedade.

A idéia é incentivar que acordos anteriormente realizados pelos
pesquisadores de maneira informal passem a ter um caráter institucional, a partir
da introdução de novas regras para lidar com o setor produtivo e com as
comunidades tradicionais, tanto no que se refere a questões relacionadas à
transferência de tecnologia, quanto à repartição de benefícios.
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Nesse sentido, estamos prevendo para 2004 a criação de um grupo de
discussão específico sobre a proteção do conhecimento tradicional. A tradição do
Museu Goeldi na realização de pesquisas com as populações amazônicas (povos
indígenas e comunidades locais) torna-o uma instituição chave na discussão
sobre valorização do conhecimento tradicional. O conhecimento acumulado
pela instituição, entretanto, se encontra hoje disperso em experiências pontuais
de seus pesquisadores.

A criação de um grupo de discussão sobre Conhecimento Tradicional será
uma oportunidade para unir e sistematizar as experiências de pesquisadores das
mais diversas áreas da instituição (botânica, zoologia, ciências humanas) a fim de
se chegar à formulação de procedimentos institucionais de mediação da relação
pesquisador/comunidade e, ainda, a elaboração de um material que sirva de
subsídio à discussão legal e à implementação de políticas nacionais na área.

Outras ações importantes para 2004 dizem respeito à contratação de
consultoria para realização de trabalho de prospecção tecnológica em uma das
coordenações de pesquisa da instituição. A prospecção tecnológica consiste em
identificar o material patenteável e de potencial comercial nas pesquisas em
andamento. Esse trabalho vai permitir à instituição avaliar o seu potencial em
termos do desenvolvimento de novos produtos, processos e futuras patentes,
gestão da transferência de tecnologia e possibilidades de parceria e financiamento
para pesquisas com viés tecnológico.

O trabalho, que tem previsão de quatro meses, será acompanhado de
perto pelo corpo técnico da Assessoria Jurídica e Propriedade Intelectual do
MPEG, capacitando-o para continuar as atividades nas demais coordenações e,
posteriormente, replicá-lo em outras instituições da região, atuando como
agente multiplicador.

Outro destaque será a realização do seminário “Propriedade Intelectual e
Patrimônio Cultural: proteção das expressões culturais tradicionais” previsto para
o mês de outubro de 2004.
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GESTÃO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL NAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO E PESQUISA

Celeste Emerick
(FIOCRUZ)

Antes de abordar o tema “gestão da propriedade intelectual nas
instituições de ensino, pesquisa e fomento”, é importante situar a questão da
propriedade intelectual de forma ampla: O que é a Propriedade Intelectual?
Quando e o quê motivou a criação do Sistema Internacional de Propriedade
Intelectual? Como evoluiu e quais as tendências de evolução do Sistema? Qual o
contexto atual no Brasil? Quais os desafios da Gestão da Propriedade Intelectual
nas Instituições de Ensino e Pesquisa?

A propriedade intelectual é o direito que qualquer cidadão, empresa ou
instituição têm sobre tudo o que resultar de sua inteligência ou criatividade. Esse
direito segundo é protegido por meio de diversos instrumentos jurídicos que,
cada um a sua maneira, servem para proteger os seus titulares (ou proprietários)
contra o uso não-autorizado de sua legítima criação, talento ou inteligência, por
terceiros (JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ALMEIDA FILHO).

Existe muita confusão entre os conceitos de propriedade intelectual e
propriedade industrial. É importante esclarecer que o conceito de propriedade
intelectual é composto por direitos de propriedade industrial e direitos autorais.
Nesse contexto ainda citando: (ALMEIDA FILHO) a propriedade industrial
é um dos campos da propriedade intelectual que abrange a proteção do
resultado das atividades científicas e tecnológicas, de produtos e símbolos que
estejam relacionados a um processo industrial ou comercial. É o caso das
patentes, das marcas, do desenho industrial, das indicações geográficas e dos
segredos de negócios.

O arcabouço da Propriedade Intelectual possui sua estrutura geral
conformada pela Convenção da União de Paris (CUP), administrada pela
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), órgão especializado
das Nações Unidas, com sede em Genebra. Foi o primeiro tratado multilateral de
propriedade industrial, o qual trata de patentes, marcas, desenhos e concorrência
desleal. Estabelecida em 1883, já sofreu 6 revisões, a última ocorrida 1967, em
Estocolmo. São princípios básicos da Convenção de Paris, de observância
obrigatória pelos países signatários, o tratamento nacional e o direito de
prioridade unionista.
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Posteriormente, foi assinado o Acordo sobre os Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), o qual entrou em vigor no Brasil
em Janeiro de 1995. Por meio deste acordo foram incluídos novos itens de
comércio (no caso, serviços relacionados à propriedade intelectual), além do
redesenho internacional, que resultou na criação da OMC e no deslocamento da
temática para este fórum, com o objetivo de harmonizar as legislações de
propriedade intelectual. É importante observar que neste acordo as cláusulas são
mandatárias, isto é, possuem uma força muito maior e que os países vêm perdendo
autonomia gradativa devido aos limites colocados pelos acordos internacionais.

Em relação às patentes, o TRIPS estabeleceu o mínimo de 20 anos de
proteção para as invenções (a partir do depósito), a inversão do ônus da prova
para patentes de processo, o prazo de 5 anos para as legislações dos países em
desenvolvimento se adaptarem ao TRIPS e mais 5 anos para concederem
proteção em áreas antes excluídas (biotecnologia, por exemplo1). Além disso,
estabeleceu a previsão de que a licença compulsória só pode ser concedida se o
titular negá-la anteriormente de forma voluntária.

Com o reforço dos marcos legais acerca do tema, diversos países
industrializados passaram a desenvolver estratégias voltadas à proteção da
propriedade intelectual nas instituições de ensino e pesquisa. Nos EUA, em
12/12/80, foi aprovado o Bayh-Dole Act, que permitiu às universidades reterem os
direitos de patente sempre que o financiamento à pesquisa proviesse de fonte
governamental. Criaram também a Association of University Technology Managers
(AUTM), constituída por cerca de 2.300 associados, administradores de
tecnologia e executivos que administram direitos de propriedade industrial.

Na Inglaterra, o British Technology Group atua como intermediário na
comercialização de invenções desenvolvidas nas universidades. Na Alemanha, a
Patentstelle fur die Deutsche Forschung tem o objetivo de fomentar a transferência
de tecnologias, auxiliando os inventores a valorar suas invenções. Na Espanha,
existem Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs) que são
redes de escritórios de transferência de tecnologia, com o objetivo de promover a
comercialização de resultados de pesquisas universitárias.

No contexto latino-americano existem tentativas de desenvolver uma
estratégia local. No entanto, nos países da América Latina que tiveram modelo
de desenvolvimento baseado na importação de tecnologia, as Universidades
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dedicaram-se quase exclusivamente ao seu papel de formadoras de Recursos
Humanos. A colaboração mais estreita com o Setor Industrial é fato recente e
ainda suscita grandes discussões filosóficas e ideológicas, além do que, este setor é
composto por empresas predominantemente domínio estrangeiro provedor das
novas tecnologias, por outro lado as pequenas e médias empresas que vivem sob
esse domínio, possuem baixa capacidade técnica e financeira para absorver essas
novas tecnologias.

No contexto brasileiro, no final dos anos 60 do século passado, existiu
uma clara preocupação do governo brasileiro em relação ao desenvolvimento
científico e tecnológico. No entanto, a contradição entre a Política de C&T e a
Política Econômica trouxe prejuízos. A política de C&T não considerou a
necessidade de inovação do setor industrial, deixou o desenvolvimento científico
e tecnológico no Brasil a cargo das universidades, de alguns institutos de pesquisa
e das empresas estatais (Petrobrás, Telebrás, e Eletrobrás) e foram baixos os
investimentos em P&D por parte das empresas.

Na década de 80, o acirramento da competição entre os mercados
alterou o quadro devido à; necessidade de mecanismos para aproximar oferta e
demanda. Nos anos 90, o desenvolvimento de programas governamentais de
estímulo à interação universidade-empresa, o apoio à Capacitação Tecnológica
Industrial – PACTI, as perspectivas a partir da criação dos Fundos Setoriais e a
revisão e elaboração de legislação de Propriedade Intelectual aportaram
profundas mudanças neste cenário.

O arcabouço legal da propriedade intelectual no Brasil é formado pelo
Decreto Legislativo n.º 1.355/1994: TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual
Rights), pela Lei n.º 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial); pela Lei n.º
9.610/98 (Lei de Direito Autoral); pela Lei n.º 9.456/97 (Lei de Proteção de
Cultivares); pela Lei n.º 9.609/98 (Lei de Proteção de Programas de Computador).

Além do Decreto n.º 2.553/98 (Premiação do inventor); da Portaria MCT,
n.º 88/98 (compartilhamento dos ganhos financeiros resultantes de criação intelectual,
protegida por direitos de Propriedade Intelectual); da Portaria ME, n.º 322/98
(compartilhamento dos ganhos financeiros resultantes de criação intelectual, protegida
por direitos de Propriedade Intelectual); do Decreto n.º 3201/99 (Licença
Compulsória de Patentes); da Lei n.º 10.196/01 (Altera e acresce dispositivos à Lei
9.279/96), uma importante estratégia nacional foi a criação do GRUPO
INTERMINISTERIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (GIPI),
em 1995, no âmbito da CAMEX, e formalizado através do Decreto de 21 de
agosto de 2001 (D.O. n.º 161-22/08/2001). Este grupo é composto por
representantes dos órgãos do Poder Executivo (Ministério das Relações
Exteriores, da Ciência e Tecnologia, da Saúde, da Agricultura, da Cultura, da
Justiça, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no qual fica sua
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Secretaria Executiva). Podem ser convidados representantes de outros órgãos de
Administração Pública e pessoas de notório saber. Seu objetivo é propor a ação
governamental no sentido de conciliar as políticas internas e externas visando ao
comércio exterior de bens e serviços relativos a Propriedade Intelectual.

A formulação e implementação, por parte dos órgãos da Administração
Pública, de normas legais ou compromissos internacionais relativos à
Propriedade Intelectual deverão ser avaliados previamente pelo GIPI, que
informará sobre suas conclusões em reunião da CAMEX.

Como experiência não-governamental destaca-se a criação da Rede
Temática de Propriedade Intelectual, Cooperação e Comercialização de
Tecnologia (REPICT), cujo objetivo geral é contribuir para formulação e
subsidiar a implementação de políticas de propriedade intelectual nas
universidades, instituições tecnológicas, agências de fomento e empresas de base
tecnológica do Rio de Janeiro.

São instituições associadas à REPICT o INT, INPI, UFRJ, UFF, UERJ,
PUC, BIORIO, CNEN, FINEP, CEFET, EMBRAPA/CTAA,
CENPES/Petrobrás, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro e FIOCRUZ que
coordena a rede, que conta ainda com o apoio do CNPQ, FIRJAN, FAPERJ,
Secretaria de Estado de C&T&I, SEBRAE e Prefeitura do Rio de Janeiro.

Seus principais projetos são Encontros Anuais de Propriedade Intelectual
e Comercialização de Tecnologia, treinamento e disseminação de informações
por meio de sua Home Page (www.redetec.org.br).

No VI Encontro da REPICT/RJ, ocorrido entre 07 e 09/07/2003,
estiveram presentes 64 representantes de Governo, 63 de Centros de Pesquisa,
62 de Universidades, 34 de Escritórios de Advocacia, 17 de Empresas Privadas,
08 de Instituições Tecnológicas e 18 de Instituições de Fomento, e ainda
integrantes de Fundações, Associações, Escolas Técnicas, Federações de
Indústrias e Pessoas Físicas.

No que se refere à Propriedade Intelectual dentro das Instituições de
Ensino e Pesquisa, ainda há muito que fazer. Existe uma percepção
preconceituosa sobre este tema, principalmente no que se refere às patentes.
Durante este seminário muito se falou sobre a utilização abusiva do sistema
patentário e, de fato, muitas vezes este sistema pode ser cruel. No entanto, não
podemos deixar de reconhecer a relevância deste sistema para o desenvolvimento
científico e tecnológico do País. Devemos lembrar que as patentes são uma
importante fonte de informação tecnológica. Estima-se o crescimento anual
aproximado de 500 mil documentos de patentes no mundo, considerando que
71% da tecnologia têm divulgação exclusiva por patentes; o restante tem
publicação em outros meios, como periódicos e seminários. Além disso, estes
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documentos abrangem todos os campos tecnológicos com estrutura uniforme,
contêm a informação mais recente em relação ao estado da técnica, ademais
possuem a descrição detalhada da invenção, permitindo o desenvolvimento
tecnológico. São, sem dúvida, uma fonte riquíssima de pesquisa para o
desenvolvimento de novas tecnologias.

Diversas informações podem ser extraídas das patentes, tais como:
levantamento de capacitação tecnológica, com identificação de técnicas
específicas; levantamento das tecnologias em nível mundial por empresa,
inventor, assunto; mapeamento de citações em patentes, o que permite o
rastreamento de tecnologias; e, análise de famílias de patentes verificando onde se
busca proteção para uma mesma invenção (Fonte: INPI)

Existem muitas vantagens do uso da informação tecnológica patenteada.
Por meio dela, podem ser identificadas alternativas; pode-se ter uma visão do
mercado internacional de tecnologia, identificar tecnologias emergentes,
tendências de mercado, previsão de novos produtos; pode-se orientar novos
investimentos, verificando melhores condições de compra de tecnologia; além de
ser possível analisar a validade das tecnologias, verificando se a tecnologia está
disponível no Brasil, evitando litígios.

Muitas são também as vantagens para as instituições, pois com base nos
dados obtidos nas patentes é possível encontrar a solução de problemas técnicos;
utilizar resultados de P&D, sem duplicação de esforços; direcionar as pesquisas,
identificar novas soluções, pessoas e empresas atuantes na área; monitorar
concorrentes; avaliar as oportunidades de mercado com mapeamento de
tecnologias passíveis de aquisição ou licenciamento.

O INPI dispõe de um acervo de 24 milhões de documentos de patentes
com um incremento mensal de 40 mil novos documentos cujo conteúdo possui
uma descrição técnica detalhada, com apresentação baseada em um padrão
universal. O acervo ainda é formado por documentos em papel, microfilmados,
em CD-ROM e DVD, sendo possível recuperar dados rápida e detalhadamente
em qualquer área técnica.

Incentivar a utilização dos bancos de patentes como fonte de informação
tecnológica é uma das estratégias institucionais mais eficazes, substituído o
preconceito pelo uso adequado do sistema.

Dilemas, como, “publicar X patentear”, “sigilo X cooperação”, dentre
outros, são presentes nas instituições de P&D e perpassam a necessidade de
desenvolver estratégias de gestão institucional da propriedade intelectual.

No que se refere ao velho dilema “publicar x patentear”, é necessário
discutir os sistemas de avaliação e recompensa; a primazia da publicação sobre o
patenteamento, o pouco reconhecimento da patente como produto acadêmico, o
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pouco conhecimento acerca da importância estratégica de uma patente para a
Universidade, o “período de graça” e a necessidade de estabelecer normas
institucionais prevendo responsabilidades e recompensas.

Outro elemento importante é a lógica vigente no meio acadêmico que leva
o sigilo a ser entendido como privatização do conhecimento. Em universidades
públicas, o sigilo em contratos de P&D com empresas ainda é visto como uma
porta aberta para a privatização, devido aos acordos de confidencialidade. Neste
sentido, é necessário encontrar formas de conciliar as ambigüidades, sem falar na
necessidade de Termos de Confidencialidade para visitantes e das defesas de tese
fechadas, cuja alternativa é protegê-la antes da defesa pública (Fonte: Oficina de
Trabalho 6º Encontro REPICT/2003)

É preciso que fiquem claros os critérios para a participação nos ganhos
econômicos de todos os envolvidos, isto é, o Pesquisador; o Professor Visitante; o
Pessoal Temporário e Administrativo; os Alunos e a Unidade Universitária, sendo
importante estabelecer o percentual de contribuição por ocasião da proteção.

Nesse contexto, ressalta-se a importância de uma legislação nacional que
uniformize o entendimento sobre a matéria e, conseqüentemente, sua aplicação.
Neste mesmo sentido, é imprescindível uma política uniforme de patenteamento
nas agências federais (e estaduais) de fomento à pesquisa, pois muitas vezes as
políticas das agências encontram-se desarticuladas com as políticas institucionais.

É preciso compreender a necessidade de mecanismos de “enforcement”,
isto é, políticas de pesquisa e de pós-graduação das instituições que associem a
política de propriedade intelectual. A fragilidade destas conexões gera conflitos
de culturas e de interesses individuais e institucionais, proporciona um maior
risco nas negociações individuais em contratos com empresas, fazendo com que
os setores institucionais de gestão da propriedade intelectual funcionem, muitas
vezes, como “bombeiros”, pois só depois do conflito criado os núcleos são
acionados. Finalmente, a falta de agilidade das nossas instituições tem sido um
obstáculo real para novos horizontes. Espera-se que a Lei de Inovação
Tecnológica traga novas perspectivas para este setor.

Existem muitos entraves para a proteção e comercialização dos resultados
da pesquisa nas instituições acadêmicas do Brasil, alguns de cunho geral e outros
internos às próprias instituições. De caráter geral, destacam-se: a ausência de
Políticas Públicas convergentes, as dificuldades aportadas pela legislação,
sobretudo no relacionamento entre Público & Privado, além de características
intrínsecas aos setores de ensino, pesquisa e produção industrial no Brasil.

Internamente, também são muitas as dificuldades. De fato, a Propriedade
Intelectual não integra a visão estratégica da maioria das instituições brasileiras e a
precariedade de mecanismos de planejamento, financiamento, gerenciamento e a
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avaliação de pesquisa, aliados à inadequada articulação entre as instâncias
institucionais conduzem à problemas como a não formalização adequada das
parcerias, gerando a incipiente e pouco profissional interação com empresas, sendo
hoje premente a incorporação de recursos humanos treinados e capacitados nas
atividades institucionais de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia

Perante o quadro traçado, é fundamental inserir esta discussão no atual
cenário da Globalização, no qual o amplo acesso às informações, fusões e
aquisições de empresas, formando megagrupos e mudanças empresariais,
direcionam os caminhos para o controle sobre os organismos para a produção de
bens de consumo. Neste contexto, os países em desenvolvimento devem conhecer e
acompanhar a dinamicidade do Sistema Internacional de Propriedade Intelectual,
permitindo que os Institutos de Pesquisa, as Universidades e as agências de
fomento desenvolvam políticas de Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia articuladas com as Políticas de P&D, Ensino e Produção.

Finalmente, é primordial compreender que o desenvolvimento de
políticas institucionais de propriedade intelectual acarreta novas dinâmicas para o
tratamento da pesquisa, tais como: a exigência de sigilo; a restrição à publicação
em periódicos ou qualquer outro tipo de divulgação até que se efetue o depósito
do pedido de patente; o incentivo ao pesquisador, destinando-lhe parte das
receitas derivadas da exploração das patentes; a utilização dos documentos de
patente como fonte de informação tecnológica; a competência para proteger,
negociar e comercializar o resultado das pesquisas; a necessidade de
profissionalização da gestão institucional de P&D e das atividades de interação
público & privado e a formalização adequada de todas as parcerias institucionais.

Apesar de todas as dificuldades, “os desafios relacionados à geração,
proteção legal e comercialização dos conhecimentos desenvolvidos numa
Instituição de Pesquisa são muitos. Porém, uma gestão institucional inteligente e
com ferramentas adequadas é capaz de equacioná-los de forma a contribuir para o
Sistema Nacional de Inovação”.
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Instututo Nacional de Pesquisas da
Amazônia - Escritório de Propriedade
Intelectual e Negócios

Noélia Falcão
(MCT/INPA - EPIN)

TEMA:   GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NAS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO E PESQUISA

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA foi criado em 29
de outubro de 1952 e instalado em julho de 1954, na cidade de Manaus, Estado
do Amazonas. As finalidades previstas, de acordo com a lei de sua criação, são
promover e executar estudos, pesquisas científicas e desenvolvimento tecnológico
relacionado com o meio ambiente natural e com os sistemas
sócioeconômicos-culturais da região Amazônica, assim como realizar atividades
de extensão, com vistas à aplicação do conhecimento científico e tecnológico ao
desenvolvimento regional, consoante com a política definida pelo Ministério de
Ciência e Tecnologia. A missão a ser cumprida pelo INPA, definida em
consonância com as finalidades da sua criação é no sentido de “gerar, promover e
divulgar conhecimentos científicos e tecnológicos da Amazônia para a
conservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável dos recursos
naturais em benefício principalmente da população regional”.

A sede do INPA ocupa uma área de 379.867,41m2 em Manaus,
distribuída em 3 Campi Urbanos: o Campus Aleixo I, com 255.736,49m2
(25,57 ha); o Campus Aleixo II, com 49.131,92m2 (4,91 ha) e o Campus V-8:
aproximadamente 75.000,00m2 (7,5 ha).

Contamos, também, com três reservas florestais e duas biológicas, quatro
estações experimentais, duas bases flutuantes de pesquisa, um laboratório
flutuante e um barco de pesquisa compondo sua estrutura.

A estrutura organizacional do Instituto é formada pelo Diretor e, ao seu
lado, o Conselho Técnico Científico. O staff da Diretoria compreende a
Assessoria de Relações Institucionais, a Assessoria Jurídica, a Comunicação
Social, o Conselho de Pesquisa, o Conselho de Administração, o Gabinete do
Diretor e o Escritório de Propriedade Intelectual e Negócios. Os órgãos de linha
compreendem a Coordenação de Pesquisa, responsável pelas doze coordenações
de pesquisas; Coordenação de Ações Estratégicas; Coordenação de
Administração, composto pelo serviço de engenharia e arquitetura, serviço de
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suporte às estações e reservas, serviço de recursos humanos, serviço de material e
patrimônio, serviço de orçamento e finanças e serviços gerais; Coordenação de
Extensão e Coordenação de Capacitação, sete divisões de pós-graduação estão
subordinadas a esta Coordenação.

As áreas temáticas que o INPA atua são basicamente a Agricultura, com
potencial de produção agrícola de frutas tropicais (cupuaçu, pupunha, palmito e
fruto, camu-camu, araçá-boi, outras), hortaliças convencionais (tomate,
pimentão, alface, feijão-de-metro, outras), hortaliças não convencionais (cubiu,
feijão-macuco, feijão-de-asa, outras), grãos (amendoim, soja, feijão-de-praia); e
pesquisas nas áreas de pedologia, fertilidade e biologia de solos de terra firme e
solos de várzeas.

Na área Florestal são realizadas pesquisas com coleta, processamento e
armazenamento de sementes; produção de mudas em diferentes condições;
opções para recuperação de áreas degradadas pela agricultura e mineração;
manejo de florestas naturais; opções para sistemas de cultivos agroflorestais;
levantamento e formas de controle de pragas e doenças.

Na área de Madeira/Movelaria/Habitação, trabalhos realizados com a
utilização de restos de serraria para uso na confecção de pequenos objetos; uso de
resíduos e galhos de árvores para confecção de móveis rústicos; estipe (tronco) da
pupunheira para confecção de móveis, instrumentos musicais e outros artefatos;
espécies alternativas para uso em chapas, faqueados, painéis, construção leve e
pesada, barcos, celulose, papel e outros; produção de colas para madeira e
adesivos tanino-formaldeido, a partir de serragem e farinhas regionais; secador
solar de madeiras; e, casa de baixo custo com madeiras regionais.

Na área de Tecnologia de Alimentos, desenvolve-se pesquisa com o
aproveitamento de frutos, hortaliças e pescado (geléias, doces, sucos, palmito,
salga e secagem, defumação, ensilado biológico, outras); secador solar para peixe;
aproveitamento da pele do pescado (curtimento).

Na Meliponicultura, o Instituto presta apoio na construção de colméias;
manejo e multiplicação das abelhas; controle de qualidade do mel; e, plantas
produtoras de pólen para abelhas.

Pesca e Aqüicultura, é outra área bastante pesquisada, tanto na reprodução,
manejo e cultivo de algumas espécies de peixes regionais como na produção de
ração a partir de matéria-prima regional; ensilado biológico na alimentação; e,
estudos sobre estoques pesqueiros.

Em Energias alternativas, pesquisa-se energia de biomassa (óleos
vegetais); e energia solar para iluminação, refrigeração, bombas d’água,
aquecimento d’água, outros. Na área de Saúde trabalha-se com a identificação e
formas alternativas de controle de insetos vetores de doenças tropicais; métodos
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alternativos para detecção de doenças como tuberculose e doenças fúngicas;
orientação na dieta alimentar balanceada da população, utilizando produtos
regionais; controle químico e biológico da qualidade das águas da cidade.

Extensão e Educação Ambiental, o INPA desenvolve um trabalho de
formação de guias treinados para atuarem em meio ambiente; orientação para
implantação de áreas de visitação (modelo Bosque da Ciência); elaboração de
projetos com base científica para visitação pública (insetário, xiloteca, herbário,
viveiros, etc.); e, apoio na produção de folhetos, cartilhas e cartazes técnicos.

Por último, o Instituto conta com cursos de Pós-Graduação, tanto em
nível de mestrado como em nível de doutorado, nas área de Entomologia;
Ecologia; Botânica; Biologia Aquática; Genética, Conservação e Biologia
Evolutiva; e, Agronomia no Trópico Úmido; e curso de mestrado em Ciências de
Florestas Tropicais.

Feita a apresentação institucional, far-se-á a apresentação da segunda
parte que se refere ao Escritório de Propriedade Intelectual do INPA, seus
objetivos, o porquê da criação desses Escritórios nos Centros de Ensino e
Pesquisa, a dificuldade na disseminação da cultura da propriedade intelectual, o
que se pretende realizar e o que já foi realizado.

O EPIN no INPA constitui-se numa instância promotora do contato
com diferentes segmentos da sociedade, na busca de parcerias para o
desenvolvimento de projetos conjuntos, incentivando a ampliação do
intercâmbio do INPA com o setor produtivo nas áreas agroindustrial, industrial e
de serviços. E, buscando atingir esse objetivo, o EPIN atua em duas áreas básicas:
proteção à propriedade intelectual e negócios.

A leitura que se faz da importância da criação desses Escritórios dentro de
institutos de ensino e pesquisas está na proteção dos resultados das pesquisas
desenvolvidas nos mesmos, de forma que resguarde seus interesses e a
propriedade intelectual de seus criadores; e que facilite a interface entre esses
centros de ensino e pesquisa e a sociedade, divulgando e transferindo as
tecnologias desenvolvidas nesses centros.

A mudança de cultura porém, não é realizada de maneira simples, muito
pelo contrário, existem conflitos de pensamentos sobre a criação de Escritórios de
Propriedade Intelectual em centros de ensino e pesquisa. Existem os que
defendem a interação entre estes institutos X empresa, para o desenvolvimento
dos países; mas há os que discordam dessa parceria por entenderem que os
pesquisadores, envolvendo-se com projetos empresariais, desviarão suas funções
de provedores de conhecimentos científicos e tecnológico; e, há ainda, aqueles
que defendem que os conhecimentos gerados nos centros de ensino e pesquisa
deveriam ser amplamente disseminados para toda a sociedade.
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E aí está formado o problema, porque de um lado está a dúvida sobre a
conveniência e a pertinência da participação da universidade no desenvolvimento
econômico do país; e do outro lado, a dúvida sobre como regulamentar as relações
entre o público e o privado, sem perda da autonomia científica por parte dos
centros de ensino e pesquisa.

A opinião da OMPI é bem clara quanto ao assunto, pois se o objetivo é
fazer com que os resultados da pesquisa acadêmica sejam disseminados para toda
a sociedade, é essencial que eles sejam protegidos, senão qualquer empresa
poderá beneficiar-se de recursos que são públicos sem proporcionar retorno
algum aos centros de ensino e pesquisa, e assim, o investimento público passaria
para o privado, e a sociedade não seria beneficiada.

A discussão no Brasil é recente e o tema não tem sido adequadamente
tratado nas diversas instituições de ensino e pesquisa do país, embora se faça
necessário destacar as mudanças introduzidas, gradualmente, na legislação
brasileira de proteção à propriedade intelectual nos últimos anos, como a
promulgação da nova Lei nº 9.279, de 14/05/1996, que reviu o Código de PI (Lei
nº 5.772, de 21/12/1971); aprovação da Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº
9.456/97); atualização da Lei nº 9.609, de 19/02/1998, referente a Direito
Autoral (revisão da antiga Lei nº 5.988, de 14/12/1973); aprovação da Lei de
Software nº 9.609, de 19/02/1998.

No INPA, a discussão do tema propriedade intelectual não difere da
maioria das instituições de ensino e pesquisa, pois dispõe de uma gama de
produtos e serviços passíveis de serem comercializados e com isso captar recursos
para investir ou reinvestir em pesquisas e não ficar totalmente dependente do
orçamento da União. Nesse contexto é que surge o EPIN, para viabilizar esse elo
entre a instituição e a sociedade organizada.

O EPIN aponta que a dificuldade no equacionamento dessas questões
ocorre devido a muitos pesquisadores desconhecerem a possibilidade de
patenteamento como mecanismo para assegurar que os institutos de ensino e
pesquisa decidam, com autonomia, a quem deverão ceder os direitos de exploração
e transformem os resultados em direito privado, ou mesmo qual o mecanismo para
impedir que outros o façam. Sem mencionar os impactos positivos que as
atividades de transferência de tecnologia trazem para os institutos de ensino e
pesquisa, tanto do ponto de vista econômico como no que tange à retroalimentação
de informações e questionamentos da sociedade para os institutos.

A área geográfica de execução do trabalho desenvolvido pelo
INPA/EPIN será a região Amazônica, principalmente, nos estados do
Amazonas, Pará (Alter do Chão), Acre, Rondônia e Roraima onde o INPA já
dispõe de Núcleos de Pesquisa, com atuação direta e junto às instituições de
pesquisas que desenvolvam projetos com recursos naturais, inovação tecnológica
e comunidades tradicionais.
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O objetivo geral do EPIN é estruturar e consolidar o Escritório, por meio
do incentivo à inovação tecnológica, patenteamento, transferência de tecnologia
dos produtos, processos e serviços desenvolvidos no INPA nos setores da
agroindústria, indústria e serviços, advindos da biodiversidade que envolvam ou
não conhecimentos tradicionais, de modo a criar e gerenciar a infra-estrutura
institucional demandada pela comunidade científica.

Os objetivos específicos são os de sensibilizar os pesquisadores do INPA a
adotarem, em suas atividades de pesquisa, procedimentos relacionados à
proteção da propriedade intelectual de processos e produtos, resultantes de suas
pesquisas; estimular os pesquisadores do INPA a protegerem seus
conhecimentos inventivos, antes de publicá-los, a fim de garantir os privilégios
de tal proteção; incentivar a transferência de tecnologia dos resultados de
pesquisas desenvolvidas no INPA para o setor produtivo; difundir material e
informações sobre propriedade intelectual e proteção dos conhecimentos
tradicionais relacionados à biodiversidade; regulamentar, internamente, os
procedimentos legais que envolvem a proteção à propriedade intelectual; analisar
a patenteabilidade de inventos; promover a análise de mercado para avaliar a
potencialidade de licenciamento dos inventos; proceder à negociação das licenças
apoiando o pesquisador do referido processo; difundir a cultura de maior
intercâmbio com outras instituições de pesquisas da região, com o objetivo de
trocar experiências sobre transferência de tecnologia, proteção dos
conhecimentos e serviços oferecidos pelas instituições; criar uma página na
Internet para difusão de informações sobre propriedade intelectual e proteção
dos conhecimentos tradicionais relacionados à biodiversidade.

A metodologia que se está utilizando é baseada em experiências utilizadas
em outros centros de ensino e pesquisa e não é uma metodologia engessada, ou
seja, não segue necessariamente, uma seqüência, os itens podem ser trabalhados
individualmente ou paralelamente. O item Disseminação da Cultura de PI
baseia-se na realização de palestras para pesquisadores do INPA e outras
instituições do Estado, ministradas por especialistas em propriedade intelectual e
proteção dos conhecimentos tradicionais; a Capacitação dos colaboradores do
EPIN refere-se à realização e participação em seminários e cursos de curta
duração para os colaboradores e aos pesquisadores do INPA (em casos
específicos), sobre propriedade intelectual e proteção dos conhecimentos
tradicionais; a Normatização é a definição de normas e procedimentos sobre
propriedade intelectual, transferência de tecnologia e proteção dos
conhecimentos tradicionais entre a comunidade científica do INPA; os Contatos
Inter-institucionais sugerem visitas a outras instituições de pesquisa da região
com a finalidade de troca de experiências e trabalhos conjuntos; e, a Prospecção
Tecnológica que consiste na identificação de produtos e serviços passíveis de
serem patenteados.
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Dentro desses cinco itens podemos elencar o que foi possível realizar até o
momento. Na questão da Disseminação da Cultura da Propriedade Intelectual,
realizou-se o Seminário “Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual no
Âmbito Científico”, proferido pelo Dr. Sérgio Barcelos (INPI), em 13/05/2003;
realização da palestra “Interação Universidade-Empresa na busca de soluções
ambientais” proferida pelo Prfº. Dr. Antônio Beaumord, da UNIVALI, em
junho/2003; realização do “I Seminário de Propriedade Intelectual, Ciência e
Conhecimentos Tradicionais da Amazônia”, nos dias 27, 28 e 29/08/2003;
elaboração e confecção de apostilha com as perguntas mais freqüentes a respeito
da propriedade intelectual; criação e confecção da logomarca do EPIN;
realização de palestra no Centro de Ensino Superior da Amazônia, CIESA,
intitulada “A importância dos Escritórios de Propriedade Intelectual nos centros
de ensino e pesquisa; solicitação do registro da marca INPA; encaminhamento
do pedido de registro de patentes de cinco produtos e processos; efetivação da
transferência da cessão de patente de um pesquisador  para o INPA.

Quanto a Capacitação dos Colaboradores do EPIN, houve a participação
no curso “Proteção ao conhecimento” organizado pela FUCAPI; no “6º
Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologias –
REPICT”; no “Curso Geral de Propriedade Intelectual”, composto por 12
(doze) módulos nos quais se abordam o direito do autor, as patentes, as marcas, as
indicações geográficas, etc. Esse curso é organizado pela Organização Mundial
da Propriedade Intelectual – OMPI (50 horas); no Seminário “Transformando
Biotecnologia em Bionegócios”, organizado  pela ABRABI.

Concernentes aos Contatos inter-institucionais, de 07 a 11/04/2003,
foram visitados dois centros de ensino e pesquisa em que seus Núcleos/Escritórios
de Propriedade Intelectual já funcionam há algum tempo – o NUPI da UNIFESP
(contato com a Drª. Cristina Assimakopoulos) e o EITT da UFRGS (contato com
a Drª. Elizabeth Ritter); foi mantido contato com o EITT da UFRGS, NUPI da
UNIFESP, INPI, INT, MPEG e o IEPA, com ajuda mútua. Os dois últimos
escritório/núcleo são mais recentes, possuem mais ou menos um ano de criação;
participou-se ativamente das reuniões relativas à criação da Rede Norte de
Propriedade Intelectual, em nível local e por meio da Internet.

Quanto às NORMATIZAÇÕES, suas regulamentações estão em
andamento. A primeira providência está na questão das consultorias que vinham
sendo realizadas informalmente pelos pesquisadores.

E, quanto ao quinto e último, Prospecção Tecnológica, realizou-se no
final do ano passado e início deste, parte da prospecção, em que foram
identificados alguns produtos e processos passíveis de serem patenteados.

É relevante registrar que antes do EPIN, o INPA contava com apenas
uma patente e, com a criação do Escritório, obteve-se uma cessão de patente e já
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há solicitação de mais dois depósitos de pedido de patentes, além do registro da
marca do Instituto.

O quadro de colaboradores do EPIN para contato está assim constituído:

1) Noélia Lúcia Simões Falcão – Economista - Responsável pelo
Escritório de Propriedade Intelectual e Negócios – EPIN;

2) José Francisco Corrêa Mendes - Administrador de Empresas;

3) Neysid Matos Castelo Branco – Advogado;

4) Kelly  Cristina Maquine da Silva - Estagiária/PIBIC

Contatos:  Fones:  (92) 643-3152  ou  643-3295

E-mails: epin@inpa.gor.br; nsfalcao@inpa.gov.br; mendes@inpa.gov.br;
nybranco@inpa.gov.br.
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A Experiência do Núcleo de Propriedade
Intelectual Indígena

Jorge Terena

Nosso meio ambiente faz parte da nossa cosmovisão e faz parte da nossa
espiritualidade, portanto a biodiversidade que existe dentro das nossas terras não
é uma coisa comercializável. Ela é para ser preservada sim, mas é para ela ser
usada também, mas ser usada dentro das necessidades dos povos indígenas. E
existe muita coisa que é usada para rituais, e essas plantas, animais, seja lá o que
for, são sagrados, portanto não é comercializável, como muitos querem que
sejam. Então, os povos indígenas devem ser ouvidos a respeito disso.

Seminário "Saber Local/Interesse Global: propriedade intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional na Amazônia"

164



Noite do dia
12/09/2004



Mesa Redonda

Parceria entre Instituições de Ensino e
Pesquisa e o Setor Produtivo
Coordenação: Peter Mann de Toledo

A Relação Universidade - Empresa e a
Biodiversidade: experiências e desafios para
a Amazônia

Gonzalo Enríquez
(UnB/CDS/UFPA)

Resumo

O trabalho estuda os diversos âmbitos das relações da universidade com o
setor produtivo, dando ênfase nas experiências da indústria de produtos naturais
e de biotecnologia.

Apresenta algumas das melhores práticas da inovação tecnológica nessas
industrias, a partir de algumas experiências conhecidas. O estudo é feito
considerando o papel que desempenham os centros de pesquisa, as universidades
e a participação do setor empresarial na difusão tecnológica e revela que dentro
das barreiras existentes para a inovação tecnológica na área de biotecnologia e de
produtos naturais, está a escassa participação do setor privado nesse processo.
Entretanto, destaca que os produtos naturais, tais como: óleos naturais e
essenciais, corantes, produtos fitoterápicos e, plantas medicinais, com potencial
econômico, são um caminho propício para agregar valor à biodiversidade da
Amazônia. O trabalho explica os programas de "bioprospecção", surgidos a partir
de convênios com instituições de pesquisa, empresas e comunidades locais, e
ressalta novos caminhos para essa cooperação incorporando as pequenas e
microempresas, a partir das incubadoras de empresas de base tecnológica, e de
outros mecanismos, tais como, Arranjos Produtivos Locais e Sistemas Locais de
Inovação Tecnológica.

Palavras Chave: Biotecnologia, biodiversidade, desenvolvimento
sustentável, produtos naturais, inovação tecnológica, Região Amazônica,
incubadoras de empresas, Arranjos Produtivos Locais.
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A trajetória de uma lenta relação U-E.

As novas condições da economia, os modelos de desenvolvimento
tecnológico, bem como a nova trajetória da Ciência, Tecnologia e Inovação
(CT&I) são fatores que estão determinando uma nova concepção da realidade
econômica, em que a política científica e tecnológica constitui-se em
instrumento fundamental para a consecução de objetivos em matéria de
competitividade industrial.

De forma geral, é aceito que o desenvolvimento econômico e o bem estar
social encontram-se em íntima relação com a competitividade e,
conseqüentemente, com capacidade de inovação, a tal ponto que só será
possível atingi-los mediante uma política explícita de desenvolvimento
tecnológico. Entretanto, também é aceito que não basta, apenas, a inovação
tecnológica e a competitividade empresarial para que esse bem-estar social
chegue à maioria da sociedade que ainda não conta com os mínimos recursos
para uma sobrevivência digna.

Nos países desenvolvidos, a relação Universidade/Empresa (U-E) expressa
uma das características mais destacáveis do atual processo produtivo: o valor
estratégico do conhecimento científico e tecnológico. A vantagem comparativa mais
importante, nas atuais condições de competitividade em cenários globais, é a
tecnologia; uma tecnologia, porém, intimamente ligada ao conhecimento
científico, diferentemente de outras fases de crescimento econômico, em que o
fator mais importante de competitividade não era a tecnologia e sim o tamanho
da empresa, a localização, os estoques etc. Nos países desenvolvidos, essa estreita
relação U-E se expressa mais concretamente nos chamados Parques Científicos
ou Parques Tecnológicos, que constituem conglomerados nos quais empresas,
laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e centros universitários
estabelecem uma espécie de simbiose: convivem e interagem dentro de um
mesmo espaço físico (um bom exemplo de relacionamento U-E, no âmbito dos
parques tecnológicos está nas informações contidas no Anexo).

No Brasil, apesar do relacionamento Universidade/Empresa não ser um
processo recente, ele ainda é incipiente e está, apenas, em fase de desenvolvimento.
Especialmente, na Amazônia, pouco se tem feito, até hoje, para tornar a
colaboração com o setor produtivo uma realidade. Basta ver que no país os
investimentos totais de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) são da ordem de
0.6 a 0.7 % do PIB, e o setor privado colabora, apenas, com 15% desse valor, na
região amazônica essa contribuição é ainda menos expressiva. O envolvimento do
setor produtivo nas questões ligadas à inovação tecnológica, via de regra, é ainda
bem tímido se confrontarmos com a maioria dos países desenvolvidos. Cabe
ressaltar que até a década de 90, a política de CT&I esteve distante da lógica do
mercado e, por sua vez, para as empresas a inovação tecnológica não estava nos seus
programas para aumentar sua competitividade como hoje.
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Segundo o Reitor da UNICAMP, Carlos Henrique Brito Cruz, o
desinteresse do setor produtivo em desenvolver inovações tecnológicas se reflete
em números nos resultados da economia do país. Segundo dados do Banco
Central, em 2003, o Brasil pagou a outros países US$ 1,228 bilhão em royalties,
mas recebeu apenas US$ 108 milhões. Para melhorar essa relação, é preciso que
as empresas assumam papel mais agressivo nas pesquisas. Hoje, o setor produtivo
brasileiro emprega cerca de 23% dos cientistas formados no país. Em nações
desenvolvidas, o índice é superior a 50%. Nesse sentido é fundamental que os
pesquisadores ocupem posições de pesquisa e desenvolvimento também nas
empresas (AFONSO, 2004) e em nada adianta tentar fazer das universidades
grandes patenteadores. Esse papel cabe ao setor produtivo, pois é ele que atende
às demandas imediatas do mercado.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a Universidade da Califórnia foi a que
mais teve patentes concedidas em 2003: 439 no total. Ela, que reúne 10 campi,
conseguiu sete vezes menos registros concedidos que a líder do setor produtivo. A
grande patenteadora norte-americana do ano passado foi a IBM Corporations,
empresa de criação, desenvolvimento e manufatura de tecnologias de
informação, com 3.415 registros.

No Brasil, entre 1989 e 2003, a Petrobrás, empresa de capital misto,
figurou com o maior número de pedidos de patentes de invenção e modelos de
utilidade - 542 no total e dentre as universidades, a Estadual de Campinas
(Unicamp) é a que mais fez pedidos nesse mesmo período e fechou 2003 com 267
solicitações. Entretanto, tal realidade não é comum a todas instituições de ensino
e pesquisa. Depois da Unicamp, a Universidade Federal de Minas Gerais é a
segunda no ranking de pedidos de patentes, mas com um número quatro vezes
menor - 62 entre invenções e modelos de utilidade. Há outras federais como a do
Rio Grande do Sul que tem 41 pedidos e a UnB com 25 (AFONSO, 2004).

Muitos fatores interpõem-se para o desenvolvimento de uma cultura
inovadora no Brasil e, especialmente, se pensamos nas regiões menos
desenvolvidas como a Amazônia. Todos eles derivados da condição periférica da
economia. As políticas protecionistas aplicadas durante muitos anos, a
dependência tecnológica de muitas empresas, a baixa taxa de investimentos e a
escassez do crédito, dentre outros, foram fatores que dificultaram extremamente
o desenvolvimento de uma política de inovação tecnológica.

Alguns setores da indústria acompanharam o processo de inovação de
outros países em desenvolvimento, com seus bons e maus resultados; outros
setores, entretanto, não tiveram bom desempenho relativo. Em que pesem as
situações adversas, alguns setores da indústria conseguiram uma melhor trajetória.

Neste contexto, a maioria das empresas que, por muito tempo,
desfrutaram da política protecionista frente à concorrência internacional,
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considera mais rentável orientar sua produção e vendas para o mercado interno,
utilizando normalmente processos licenciados ou comprando "chave em mão",
que realizar o esforço de desenvolver tecnologias próprias e ganhar um espaço no
mercado externo. O resultado dessa situação foi que no Brasil e, também, na
Região Amazônica a maior parte dos integrantes do setor produtivo carece de uma
clara percepção da necessidade de desenvolver P&D, o que se traduz em que os
gastos em C&T, por parte da iniciativa privada, representam uma parcela tão
pouco expressiva com relação ao gasto total do país e determina uma lógica de
atuação pouco propícia ao risco inovador.

Esta circunstância de que a estrutura industrial do Brasil, no passado
recente, tenha sido pouco inovadora e de baixa capacidade competitiva (com
exceção de certos setores ou casos concretos, como a indústria química) explica o
fato de que o impulso para a vinculação U-E tenha surgido com mais força no
âmbito das universidades que dos empresários, cuja lógica de conduta foi,
principalmente, orientada a maximizar os lucros no mercado de economia fechada.

Embora a política de C&T no Brasil esteja experimentando mudanças e
avanços importantes, a evolução da relação U-E é o resultado do comportamento
de atores sociais dotados de uma lógica diferente aos países desenvolvidos, num
contexto de:

•  pautas culturais diferentes;

•  normas pouco estimulantes;

•  políticas de C&T tradicionais; e

•  escassos instrumentos de promoção da inovação.

Para apoiar esse processo, hoje, é de fundamental importância criar
mecanismos de cooperação entre a Universidade e o Setor Produtivo.

A cooperação Universidade-Empresa insere-se aqui como um
importantíssimo arranjo interinstitucional em contribuição ao desenvolvimento
econômico e à competitividade. A cada dia aumenta a necessidade da realização
de pesquisas que atendam ao rápido processo de inovação tecnológica exigida
pelo processo de desenvolvimento. Isso tem aproximado muitas universidades e
empresas preocupadas em conseguir maiores níveis de competitividade.

A maioria dos especialistas confirma que esse processo não é tão rápido, e
ele evolui ao longo de anos de esforço de interação entre a indústria e os centros
de pesquisa e, dependendo de diversos fatores, o processo pode ir mais ou menos
rápido. A experiência brasileira dessa relação não é das melhores e mais ainda, em
regiões onde o modelo de produção contempla a simples exploração de matérias
primas, como é o caso da Amazônia.
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Como se observa na figura abaixo, o processo de interação vai evoluindo
à medida que vão sendo realizados maiores investimentos em conhecimento e
em C&T.

Experiências de cooperação para o aproveitamento da biodiversidade

Uma das características do processo de inovação tecnológica na América
Latina, na área de produtos naturais e matérias-primas, tem sido a escassa
inovação tecnológica de maneira geral e quando se tem conseguido criar
inovações, estas tem sido de baixa ou média intensidade, principalmente
inovações de processo e, em menor medida, inovações de produtos. O processo
de mudança tecnológica em produtos naturais não tem sido homogêneo e
constatam-se exceções de alguns países que têm conseguido sucesso como
exportadores de produtos naturais, mantendo essa trajetória de inovação.

Os avanços científicos e tecnológicos dos últimos anos têm permitido
incorporar e difundir a biotecnologia, permitindo um aumento considerável no
valor dos produtos naturais. A biotecnologia, assim como as demais novas
tecnologias (informática) têm conseguido atravessar horizontal e verticalmente
a maioria dos setores da economia, modernizando-os e imprimindo-lhes uma
nova trajetória tecnológica, desde os insumos até os produtos e a
comercialização. No caso dos produtos naturais e da agricultura esta realidade é
uma tendência crescente.
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Nos produtos naturais e na agricultura, a biotecnologia tem contribuído
na diversificação da produção, incorporando novos produtos, melhorando os
produtos agrícolas tradicionais, aumentando a produtividade, com insumos
agrícolas e os próprios novos produtos, gerados de melhoras biotecnológicas.

A maioria dos países desenvolvidos está tendo acesso à biodiversidade
através da biotecnologia, e os países em desenvolvimento, por sua vez, acesso à
biotecnologia. Nesse sentido grande parte da contribuição da biotecnologia na
América Latina e no Caribe tem estado concentrada nos últimos anos, nos
produtos naturais e em geral na biodiversidade relacionada principalmente com
plantas, fármacos, cosméticos, óleos naturais e essenciais, frutas, sementes, etc

Um dos fatores importantes para o desenvolvimento da biotecnologia
nos países da região deverá ser a participação do setor empresarial nesse
processo, principalmente, da iniciativa privada, já que será a estratégia deste
setor que determinará, em grande parte, nos próximos anos, a intensidade e
direção das inovações tecnológicas dos diferentes produtos biotecnológicos.
Entretanto, no que se refere aos países em desenvolvimento, a participação
deste setor está ainda incipiente.

O ritmo de inovação tecnológica nas diferentes áreas da biotecnologia não
tem sido linear, precisamente porque as demandas de mercado também estão
mudando, existe uma forte heterogeneidade entre as diversas áreas de
biotecnologia. Por exemplo, a inovação tecnológica no setor de fármacos precisa
mais de novos meios para conseguir avançar que o setor de alimentos que conta
com uma base tecnológica mais consolidada (TEIXEIRA, 1997).

Por outro lado, o investimento em biotecnologia, base fundamental para
as realizações de inovações tecnológicas, está mudando aceleradamente,
principalmente, quando se trata da biotecnologia moderna, que está sendo menos
extensiva e mais intensiva, o que estaria confirmando uma tendência a substituir
produtos extrativos pela engenharia genética, em áreas tais como: alimentos,
sementes, inseticidas, aditivos (para alimentos) e fármacos.

Os investimentos em biotecnologia agrícolas na América Latina têm
seguido três caminhos. Por um lado, observa-se uma dinamização momentânea
dos mercados em decadência e, por outro, um novo processo de aprendizado
sobre novos mercados que estão surgindo. Assim é o caso dos novos inseticidas
resistentes a pragas e enfermidades, o que estaria capacitando as empresas a
entrarem em uma nova trajetória tecnológica.

Um terceiro caminho, refere-se aos mecanismos de controle e institucionais
relacionados à propriedade intelectual e outros aspectos de maior amplitude que
incluem os problemas da biossegurança, éticos, cuidados com o ambiente, etc.
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O desenvolvimento da indústria de produtos naturais e da biotecnologia
está sendo, cada vez mais intenso e ampliando-se a uma cada vez mais importante
gama de setores. Alguns dos nichos mais promissores são os produtos naturais,
dentre eles os fitoterápicos e cosméticos, derivados de plantas, são o verdadeiro
alvo da maioria das empresas farmacêuticas e de cosméticos internacionais.

O Brasil conta com diversas experiências na interação de empresas
internacionais interessadas na exploração dos produtos naturais e das
comunidades locais, principalmente, a partir do desenvolvimento da
biotecnologia, quando se abrem perspectivas para a valorização dos produtos
naturais. Os acordos mais conhecidos sobre contratos para a exploração
comercial de produtos naturais são:

Aveda/Guaraní Kaiowá - a comunidade Guaraní Kaiowá, de
Dourados-MG, através do Centro de Organização Cultural e Tradicional da
Reserva Indígena de Dourados (1994), realizou um acordo de confidencialidade
com Aveda Corporation, empresa de cosméticos de Minnesota, EUA, em
relação ao acesso às informações sobre o processamento de uma tintura indígena
(azul) extraída do araxixu, planta comum na região.

Aveda/Yawanawá y Katukina - a empresa comprou os direitos de usar a
imagem dos indígenas e direitos de compra e venda do urucum, matéria-prima
para o lápis labial Uruku Lipcolor.

Body Shop/Kayapó - desde 1991, os Kayapó, da comunidade de Aukre,
no Pará, vendem óleo de castanha para a empresa de cosméticos da Grã Bretanha
que produz e comercializa o Brazil Nut Oil Hair Conditioner. A empresa
compra toda a produção da aldeia e paga pelo óleo quase 5 vezes a mais que o
preço de mercado. Para a empresa, o mais importante é o marketting
"politicamente correto".

Hoescht/Merck/Uru-Eu-Wau-Wau - os indígenas de Rondônia
extraem, do tronco da tikeúba, um líquido viscoso e vermelho que processado e
distribuído nas extremidades das flechas induz os feridos à intensa hemorragia
facilitando deste modo a morte de grandes animais. O produto age como um
princípio ativo de "efeitos verdadeiramente extraordinários como droga
anticoagulante e retardadora dos batimentos cardíacos" (PUTTKAMER, 1986).

Merck/Guajajara - várias empresas compram e exportam folhas de
jaborandi no Maranhão, a maior delas a Merck Co. de Darmstadt, Alemanha
que, desde os anos 70 do século passado, extraem da planta comum do Pará e
Maranhão, um alcalóide usado para produção de um colírio contra o glaucoma, a
pilocarpina. O Brasil possui o monopólio da exportação de jaborandi. Apesar de
legal, as operações da empresa com o patrimônio indígena levaram quase à
extinsão do jaborandi na região. Comparativamente, ao contrário da empresa, os
índios não ganharam nada com isto.
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Os acordos de bioprospecção têm sido um dos mecanismos recentemente
mais utilizados e em plena expansão, para conseguir o aproveitamento comercial
da abundante biodiversidade existente nos países da América Latina e Caribe,
principalmente, o chamado cinturão tropical e subtropical do planeta, onde se
concentra mais da metade da biodiversidade estimada, região que representa
apenas 7% da superfície da terra (Fórum Ambiental, 1998)

Diversas instituições e organizações da sociedade civil e governamental
criticam os acordos de bioprospecção e alguns incluem, como proposta, uma
moratória para a realização de tais atividades. A principal crítica enfatiza que os
maiores lucros são transferidos às empresas dos países desenvolvidos não
permanecendo nada ou quase nada para as comunidades locais, uma forma de
cooperação tecnológica um tanto "sui generis".

Segundo essa opinião, no processo de perda da biodiversidade, os agentes
principais para sua conservação, as comunidades locais (agricultores, indígenas,
pescadores e habitantes dos bosques) estão sendo eliminados como tais, expulsos
de seus territórios e do acesso aos recursos que eles mesmos têm criado, e que tem
sido a base de suas culturas e de seu sustento. Seus conhecimentos ancestrais estão
sendo despojados, fragmentados e transformados em mercadorias para o lucro,
através da bioprospecção e o patenteamento (FORUM AMBIENTAL, 1998).

Entretanto, outros setores consideram a bioprospecção uma atividade
lucrativa que pode, perfeitamente, favorecer o desenvolvimento e a conservação
dos  recursos dos países em desenvolvimento.

O objetivo básico de todo programa de bioprospecção consiste no estudo
de organismos que possibilitem o descobrimento de novos produtos. Todo
programa de bioprospecção reúne três etapas básicas: inventário e coleta de
amostras, preparação de extratos e determinação das propriedades (TEIXEIRA,
1997). Em alguns países da América Latina se tem dado passos importantes para
desenvolver parte da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, o que é
possível devido à existência de uma certa capacidade instalada na área de ciências
biológicas. Não obstante, na maioria dos países onde se origina a bioprospecção,
não existem condições para realizar suas próprias pesquisas, nem quando se trata
das mais elementares sendo, quase sempre, dependentes de centros de pesquisa
com os quais devem firmar convênios ou acordos de cooperação. Esta situação
debilita o poder de negociação do país de origem, dificultando a obtenção de
maiores benefícios, tanto estratégicos como financeiros (TEIXEIRA, 1997 ).

Os programas de bioprospecção estão sendo efetuados tanto por empresas
e laboratórios dos países desenvolvidos, em convênios ou "joint venture" com
instituições locais ou pela iniciativa das próprias instituições locais que
estabelecem acordos com laboratórios e empresas dos países desenvolvidos.
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Resulta de interesse analisar as características mais importantes destes
programas, em especial os diferentes acordos para venda de produtos (amostras
simples, extratos ou compostos ativos já identificados), transferência de tecnologia
e para identificar quais têm sido os agentes desses processos de cooperação.

Com o propósito de que essa contribuição seja efetiva, sugere-se que os
programas devem cumprir as exigências emanadas da Agenda 21, que trata da
exploração e conservação da diversidade biológica e que são consideradas a base
técnica econômica mais importante para a realização de acordos internacionais.
Os principais acordos da Agenda 21 foram:

a) a conservação da diversidade biológica;

b) a utilização adequada da biodiversidade;

c) a distribuição dos benefícios provenientes do uso das reservas genéticas;

d) o acesso às reservas genéticas;

e) o acesso às tecnologias geradas;

f) os direitos e a propriedade intelectual.

A indústria farmacêutica tem sido o setor que mais se tem beneficiado dos
programas de bioprospecção e tem estabelecido associações com centros de
pesquisa ou empresas que lhe permitam ter acesso direto à biodiversidade ou à
bibliotecas de compostos naturais já pesquisados. Os mais importantes
programas de bioprospecção existentes na América Latina refletem um
crescimento considerável dos resultados concretos da exploração comercial dos
produtos naturais na América Latina e Caribe.

A exploração comercial, a pesquisa e a inovação tecnológica acerca dos
produtos naturais da América Latina, está em plena expansão. São diferentes e
variados centros de pesquisa e as empresas que atuam na região. Para conhecer a
dimensão real desse processo é necessário saber qual é o estado em que se
encontram os programas de bioprospecção e quais são os principais agentes,
assim como o impacto na economia dos países onde têm sido implementados.

• Instituto de Biodiversidade da Costa Rica (INBio)

O INBio é uma instituição de interesse público, autônoma, privada e sem
fins lucrativos, apoiada pelo Ministério de Recursos Naturais, Energia e Minas
(MIRENEM), criada em 1989, por decreto oficial.

Nos últimos anos, o INBio tem estabelecido acordos e convênios de
cooperação com diferentes instituições e empresas internacionais.
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Empresas e setor industrial: Bristol Myers Squibb, Merck & Co., Ecos-La
Pacífica, Indena, Givaudan Roure, Diversa, entre outras indústrias.

Centros de pesquisa e universidades: Universidade da Costa Rica,
Universidade Nacional, Escola de Agricultura da Região Tropical Úmida
(EARTH), Instituto Tecnológico da Costa Rica (ITCR), Universidade de
Strathclyde, Universidade de Dusseldorf, Instituto Lausanne, Universidade de
Massachusetts, Universidade de Cornell, entre outras instituições acadêmicas.

A quantificação dos benefícios da bioprospecção é difícil, dada a
complexidade inerente de atribuir valor ao aumento de conhecimento sobre a
biodiversidade e à transferência de tecnologia e capacitação que ocorre. Desde o
ponto de vista estritamente econômico, desde que se iniciou esta atividade no
INBio em 1991, as contribuições financeiras diretas feitas a outros programas da
Instituição, às Áreas de Conservação, ao MINAE e as universidades estatais
representam cerca de US$2,5 milhões.

Entretanto, as críticas a estes acordos, por parte de setores ambientalistas,
se deram desde o início das atividades de bioprospecção na Costa Rica, quando
foi estabelecido que a empresa multinacional Merck, signatária do acordo,
participaria com $ 1milhão e 300 mil dólares de um pool de financiamentos de
universidades, fundações e agências governamentais e não governamentais
norte-americanas e européias, para o INBio.

O INBio mobilizou e capacitou a população de parques e reservas
florestais -especialmente jovens - contratando-os para o trabalho de seleção e
coleta de espécies. O acordo de 2 anos de duração (prorrogado até 1998) previa a
cessão de 10 mil espécies de plantas, animais e microorganismos do INBio à
empresa Merck e o pagamento à Costa Rica de uma porcentagem dos direitos de
comercialização de produtos que vieram a ser elaborados pela empresa (ARNT,
1995) (CRUCIBLE, Group, 1994).

As críticas afirmam que o acordo seria danoso à economia da Costa Rica,
US$ 1 milhão e trezentos mil representa o pressuposto de uma ONG
ambientalista, e é muito pouco o que se conseguiu em um acordo bilateral.
Sobretudo, quando essa quantia representa apenas o 0,7% do pressuposto anual
que a empresa Merck destina para pesquisa e menos de 1% do custo médio para o
desenvolvimento de uma nova droga (ARNT,1995).

Apesar desses comentários se reconhece que o acordo pode ser lucrativo.
O World Resources Institute estimou que foram desenvolvidas dez drogas
comerciais e a Merck pagou 2% de direitos, a Costa Rica podia receber por ano
mais do que recebe pelas vendas de café e banana, seus dois maiores produtos de
exportação. Ainda se alega, que se trata de um cálculo otimista, porque, para
descobrir uma nova droga, é necessário pesquisar 10 mil espécies e não se sabe
realmente qual é a porcentagem de direitos da Costa Rica.

Seminário "Saber Local/Interesse Global: propriedade intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional na Amazônia"

176



Finalmente, para avaliar os verdadeiros resultados do Programa é
necessário ressaltar que já está em desenvolvimento a quarta geração de INBio,
desde sua implantação em 1991.

• Principais acordos de bioprospecção e de pesquisa entre instituições
brasileiras e internacionais.

Dentre as principais experiências de bioprospecção no Brasil, cabe
ressaltar o protocolo de acordo que o PROBEM (Programa Brasileiro de
Ecologia Molecular para o Uso Sustentável da Biodiversidade da Amazônia) e a
empresa farmacêutica Novartis Pharma da Suíça pretendiam assinar em 2002.
Convênio que foi suspenso no governo Fernando Henrique, pelo próprio
Presidente, devido a uma série de indefinições nas cláusulas dos direitos de
propriedade intelectual e royalties que resultariam dos processos biotecnológicos
derivados da exploração de amostras de produtos naturais extraídos da
biodiversidade da Amazônia. Antes de ser praticamente extinto, o PROBEM
também ficou conhecido pela construção do Prédio do Centro de Biotecnologia
da Amazônia (CBA), com modernas instalações para implantação de
laboratórios e incubação de empresas de biotecnologia e que desde 2001
encontra-se concluído e praticamente desabitado.

Além do PROBEM, existem outros importantes programas que foram
e/ou estão sendo desenvolvidos para o aproveitamento da biodiversidade da
Amazônia, como mostra o quadro abaixo, todos eles têm sido analisados e já
foram, em muitos casos, elogiados e também fortemente criticados.

PRINCIPAIS ACORDOS DE BIOPROSPECÇÃO NO BRASIL
Participantes
Descrição

Bioamazônia e
Novartis Pharma
(Suiça)

Extracta e Glaxo
Wellcome (Reino
Unido)

Unip e Instituto
Nacional do
Câncer (EUA)

Ibama e Cognis
(Holanda)

Objetivo Pesquisa genética de
10 mil bactérias e
fungos para
desenvolver drogas

Desenvolvimento
de produtos a
partir de 30 mil
substâncias

Desenvolvimento
de drogas para o
tratamento do
Câncer

Industrialização de
perfumes e
cosméticos com
óleos de plantas

Valor US$ 4 milhões em
três anos, fora
royalties

US$ 3,2 milhões
em dois anos e
meio, fora
royalties

US$ 1 milhão em
quatro anos

Não-revelado

Instituições de
Pesquisa
envolvidas

Inpa, USP,
Fundação André
Tosello (Instituto
de Pesquisa de
São Paulo).

Universidade
Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) e
do Pará (UFPA)

Unip Nenhuma

Pontos
polêmicos

O desenvolvimento
final dos produtos
será feito fora do
Brasil

As patentes
pertencem a
Extracta, com 10%
de capital
estrangeiro

Dúvidas sobre
royalties para
populações
amazônicas

Todo
desenvolvimento
científico será feito
pela Cognis
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No mesmo contexto dos programas de bioprospecção realizados no
Brasil, existem alguns programas de países industrializados que atuam em países
em desenvolvimento, em acordos com instituições e empresas.

• Grupos internacionais de cooperação para a biodiversidade - ICBGs.

São consórcios financiados pelo governo dos EUA, através do Instituto
Nacional de Saúde, Fundação Nacional de Ciência e de Agência dos EUA para o
Desenvolvimento Internacional (USAID), integram universidades e laboratórios
norte-americanos, institutos de pesquisa dos países de origem, comunidades
locais e organizações não governamentais.

Entre os principais objetivos estão a conservação e desenvolvimento,
abordando temas como biodiversidade, crescimento econômico sustentável e saúde
humana, através do descobrimento de remédios que combatam as enfermidades
importantes tanto para os países desenvolvidos como para os em desenvolvimento.

ICBGs realiza inventário e prospecção da biodiversidade; medicina
tradicional; capacitação e transferência de tecnologia; administração de fundos
para a conservação, inventário e base de dados e participação nas pesquisas à
contrapartida local.

• Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (NCI)

Os objetivos fundamentais do NCI são o descobrimento de novas drogas
contra o câncer e a AIDS. Todavia não pode patentear e produzir drogas,
devendo recorrer a indústrias farmacêuticas. O instituto está ativo desde
1960-1980, em sua primeira fase, e a partir de 1986 até a atualidade.

As atividades do Instituto então centradas nas análises de amostras e
extratos de produtos naturais; manutenção de arquivos de amostras e extratos e
ascendência de células e o uso de outras tecnologias de desenvolvimento de
novas drogas.

Desde 1986, o Instituto Nacional do Câncer iniciou diversos acordos e
convênios de cooperação com instituições de pesquisa e empresas farmacêuticas
para coleta de espécies em diferentes países em desenvolvimento.

Depois de 1996 estava prevista a eliminação dos intermediários na coleta
de amostras e o NCI passaria a comprá-las diretamente dos países de origem.

Atualmente, mantém 20 acordos com países para experimentos e
desenvolvimento de produtos naturais. Nas diferentes etapas de cooperação com
os países em desenvolvimento, estes têm obtido uma série de benefícios com os
que conseguiram maiores níveis de desenvolvimento tecnológico. Os mais
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importantes tem sido: pagamentos de amostras e extratos; recebimento dos
resultados das análises realizadas; exemplares e certificados das espécies
experimentadas; financiamento à capacitação tecnológica; participação nas
pesquisas; transferência de tecnologia; garantia de compra dos recursos
biológicos para a continuação de experimentos mais rigorosos; participação nos
direitos caso sejam descobertas novas drogas (TEIXEIRA, 1997).

Como resultado da atividade científica e tecnológica desenvolvida pelo
NCI se tem logrado uma série de descobrimentos com princípios ativos de
origem vegetal, entre os mais importantes se destacam:

• Taxol: para o tratamento do câncer de ovário e seio. Descoberto a partir
de um tronco do pacífico, atualmente produzido em forma
semi-sintética;

• Halichondrin B: potencial droga anticâncer, isolada de uma esponja da
Nova Zelândia;

• Michellamine B: promissora droga contra a AIDS, isolada de uma
parreira da floresta tropical do sudoeste de Camerun;

• Conocurvone e calanolides: potenciais drogas contra a AIDS, a
primeira isolada de um arbusto do oeste da Austrália e a segunda,
isolada de plantas coletadas em Sarawak, Malásia.

• AMRAD Corporation Ltda

Fundada em 1986, pelo governo de Victoria, Estado da Austrália, para
comercializar pesquisas biomédicas. É a oitava maior empresa farmacêutica da
Austrália com vendas anuais acima de US$ 70 milhões.

As tecnologias utilizadas incluem screening de produtos naturais e
genética. As classes terapêuticas investigadas são doenças infecciosas e
antibióticos, câncer e sistema nervoso central. AMRAD mantêm alianças com a
empresa Chiron, uma das maiores empresas de biotecnologia para screening de
produtos naturais na busca de novos compostos para o tratamento de infeções do
vírus da hepatite C.

Em 1997 firmou um acordo de cinco anos com a Rhone-Poulanc Rorer
(RPR) para realização screening de uma biblioteca de extratos de produtos
naturais, para o descobrimento de novos compostos para o tratamento da asma e
enfermidades relacionadas.

A RPR pagará US$ 9,3 milhões durante 5 anos, além de desembolsos
adicionais no caso de que sejam descobertos compostos ativos e direitos sobre as
vendas de produtos desenvolvidos a partir destes descobrimentos.
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Outros três acordos de pesquisa de produtos naturais incluem o
Austrialian Institute of Marine Science na pesquisa do potencial farmacêutico de
organismos marinhos; o Twi Land Council, para o estudo de propriedades dos
remédios dos aborígenes, baseados em produtos naturais; e junto com o governo
do Estado da Victoría e com Melbourne's Royal Botanic Gardens, para a
valorização dos potenciais  medicinais das plantas nativas do Estado.

• Glaxo Group Research

A empresa se encontra ativa desde 1988 e se interessa, principalmente, no
desenvolvimento da biotecnologia de produtos naturais. A Pesquisa e
Desenvolvimento da empresa são realizados através da empresa Glaxo Wellcome
Research and Development. A política de pesquisa de produtos naturais da
empresa é colaborar com organizações que tenham experiência e autoridade para
obter estes produtos de qualquer fonte. Os acordos somente serão firmados
quando estas organizações comprovarem as permissões legais dadas pelas
autoridades do governo.

As amostras de plantas ou outros organismos devem estar classificados
taxonomicamente e sua oferta deve ser reproduzível e sustentável.

A empresa restitui todos os gastos de coleta e fretes dos produtos naturais.
No caso de serem desenvolvidos remédios comerciais a partir destes produtos, a
empresa pagará, de acordo com a relativa contribuição que o descobrimento do
princípio ativo teve no processo. Dificilmente haverá acordos para a transferência
de propriedade intelectual.

Nos acordos a empresa enfatiza que parte dos recursos sejam retornados
ao país de origem dos produtos e destinados à capacitação científica e
educacional, da comuindiade (TEIXEIRA, 1997).

Também existe outro conjunto de empresas que realizam convênios em
países em desenvolvimento, entre as que destacam: Biotics Ltda. - Grã Bretanha,
Programa de Desenvolvimento e Conservação de Recursos Biológicos, Andes
Pharmaceuticals Inc.

• Pequenas empresas de base tecnológica dedicadas à exploração de
recursos naturais e biotecnologia: Parques Tecnológicos e Incubadoras
de Empresas

Outro âmbito de inserção de empresas dedicadas à exploração de
produtos naturais na América Latina é o espaço reservado às empresas,
consideradas pequenas para os critérios dos países desenvolvidos.
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Estas pequenas empresas estão especializando-se no arrendamento de
bibliotecas formadas por compostos químicos e naturais. As pequenas empresas
podem realizar inovações tecnológicas e em conseqüência oferecer produtos
com maior valor agregado. Estas empresas não contam com tecnologia de
ponta e às vezes nem pretendem chegar ao produto final. Entretanto, como a
indústria de biotecnologia permite o surgimento destas pequenas empresas
foi desenvolvido um importante nicho de mercado para esse segmento.
Ressalta-se que o aluguel de bibliotecas de extrato com 100 mil moléculas pode
render US$ 1 milhão por contrato.

Um dos aspectos mais importantes que merece ser destacado consiste na
diferença que existe no poder de negociação dos centros de pesquisa, públicos ou
privados dos países em desenvolvimento e os dos países desenvolvidos, estes
últimos superam largamente as instituições dos países de origem, principalmente,
quando estes não dispõem, de capacidade de infra-estrutura de C&T instalada.

Para ilustrar esta análise basta mencionar que os pagamentos realizados
por exemplar para INBio costumam ser de US$ 50 a US$ 200, valores muito
baixos, se comparados com valores calculados como ótimos em torno dos US$
500, por exemplar. Os acordos entre AMRAD e a RPR, com valores muito
superiores aos conseguidos pelo INBio, confirmam a estratégia de incorporar
valor aos produtos coletados (TEIXEIRA, 1997).

Entretanto, o aproveitamento dos produtos naturais, através da pesquisa
farmacêutica não pode ser o único objetivo dos programas de bioprospecção. Os
resultados positivos são, todavia, incertos já que se estima que apenas um entre 10
ou 12 mil compostos resultem em um produto com valor comercial que
compense os elevados investimentos financeiros realizados e o tempo do seu
desenvolvimento. Os valores estimados para o desenvolvimento de um novo
medicamento variam de US$ 236 milhões a US$ 500 milhões, com prazos entre
12 e 15 anos (TEIXEIRA, 1997).

Nesse sentido, estão sendo dados passos importantes na pesquisa de novas
fronteiras para o uso dos produtos naturais. Na saúde devem ser estimuladas
buscas criteriosas de ervas medicinais que comprovem ser eficientes. Esta nova
visão traria conseqüências positivas para os países em desenvolvimento onde
existe uma enorme precariedade dos serviços hospitalares. Estas alternativas
podem gerar resultados imediatos para a saúde da população local. A preparação
de ervas, em escala industrial, não representa um custo de produção demasiado
alto e pode ser realizada por empresas de base tecnológica, como as localizadas
em incubadoras de empresas.

Os Parques Tecnológicos e incubadoras de empresas representam hoje
um dos melhores mecanismos de interação dos centros de ensino e pesquisa com
o setor produtivo e as empresas. No Brasil existem cerca de 250 incubadoras de
empresas e cerca de 15% são da área de biotecnologia e produtos naturais.
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Os parques tecnológicos, incubadoras de empresas, condomínios
empresariais e demais mecanismos de transferência de tecnologia e difusão da
cultura empreendedora estão também contribuindo de maneira decisiva na
geração de emprego, distribuição de renda promoção do desenvolvimento
regional. Essa experiência está se constatando com a implantação de dezenas de
incubadoras de empresas nas regiões menos desenvolvidas do Brasil, como são as
regiões Norte e Nordeste.

As Incubadoras de empresa possuem um espaço físico destinado a
atender, por tempo limitado, empreendedores que tenham o objetivo de
implantar micro ou pequenas empresas de base tecnológica e/ou tradicional, mas
que não possuem capital suficiente para investir no projeto. Além do espaço
físico, a incubadora fornece ainda suporte técnico, consultoria para o
desenvolvimento da nova atividade e serviço de marketing e divulgação.

As incubadoras têm suas raízes na Universidade de Stanford, fundada no
final do século retrasado na Califórnia (EUA), na região que viria a se tornar
famosa como o Vale do Silício. Desde cedo, a Universidade de Stanford
incentivou seus graduados a iniciarem empreendimentos na região ao invés de
migrarem para a costa leste dos Estados Unidos, nessa época o maior parque
industrial americano. A experiência clássica aconteceu em 1937, quando o diretor
do laboratório de Radiocomunicações estimulou dois jovens graduados a
persistirem no desenvolvimento do projeto de um equipamento eletrônico
inovador. Com base numa bolsa de estudos e nos recursos do laboratório, os
jovens iniciaram uma empresa para produzir o equipamento. A iniciativa
prosperou e se transformou numa das maiores empresas do planeta: a
Hewlet-Packard Company. A partir daí, as incubadoras e de forma mais ampla
os parques tecnológicos disseminaram-se pelo mundo chegando ao Brasil no
final da década de 80 e início da década de 90.

As incubadoras de empresas e parques tecnológicos buscam produzir
uma articulação que aproxime as empresas, as universidades e os centros de
pesquisa e favoreça o desenvolvimento de tecnologias próprias. Partindo do
princípio de que incubadora é um mecanismo no qual se induz a um ambiente
adequado ao crescimento e fortalecimento de um empreendedor, de forma
monitorada, as incubadoras de empresas visam estabelecer este ambiente e
apoiar empresas para tornarem-se inovadoras e competitivas. A incubadora
deve estabelecer a conexão com universidades, centros de pesquisa e empresas a
fim de viabilizar a realização de P&D.

As primeiras iniciativas no sentido de implantar incubadoras de empresas
surgiram de um esforço do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq em 1984. Foram instituídas algumas fundações que, entre
outras medidas, implantariam e gerenciariam incubadoras de empresas. A partir
dessas ações, a implantação de incubadoras de empresas no Brasil vem crescendo
de forma acelerada.
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A partir de 1987, data de criação da Associação Brasileira de Incubadoras
de Empresas e Parques Tecnológicos (Anprotec) e do Programa de Capacitação
de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas (RHAE), o CNPq definiu
como prioridade apoiar às reuniões da entidade de apoio às incubadoras e
conceder bolsas de fomento tecnológico e custeio/capital para os vencedores e
participantes de programas de incubação. Como uma outra política de incentivo
ao desenvolvimento tecnológico, o CNPq desenvolve uma série de programas de
apoio para incubadoras por meio de editais e fluxo contínuo.

Atualmente existem no País em torno de 250 incubadoras em
funcionamento e mais de 140 em fase de implantação. Nos estados do Norte
existem atualmente cerca de 15 incubadoras de empresas, segundo o quadro
abaixo, que são parte da Rede Amazônica de Incubadoras - RAMI que reúnem
70 empresas incubadas.

A principal característica dos modelos de incubadoras propostos pela
RAMI consiste em estar em concordância com a idéia de preservação e
conservação da biodiversidade, no âmbito do conceito de desenvolvimento
sustentável, daí a importância que atribui aos processos de bioprospecção de
acordo com as comunidades locais, respeitando sua cultura e promovendo o
aproveitamento da biodiversidade por médio da agregação de valor aos
produtos naturais.

INCUBADORAS DA AMAZÔNIA REDE AMAZÔNICA DE INCUBADORAS

NOME CIDADE ÁREA DE
ATUAÇÀO

ANO DE
IMPLANTAÇÃO

EMPRESAS
INCUBADAS

CESUPA Belém, PA Informática. 2000 05

CIDE Manaus, AM Informática, cosméticos,
química e produtos
naturais.

1999 20

PIETEC/IEPA Macapá, AP Alimentos, cosméticos,
óleos e produtos
naturais.

1997 10

PIEBT/UFPA Belém/PA Química fina,
informática/software,
cosméticos, óleos
essenciais, fitoterápicos e
biotecnologia.

1995 10

IETIC/UFPA Belém/PA Informática 2003 02

RITU/UEPA Belém, PA Tecnologia de alimentos
e design.

2000 03

RITU/UEPA Santarém, PA Design de móveis, 2001 02

Incubadora
Palmas

Palmas/TO Informática,
biotecnologia e Produtos
naturais

2003 13

UNAMA Belém, PA Incubadora de negócios. 2000 05
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Dependendo do tipo de empreendimento que abriga, as incubadoras
podem ser de três tipos:

• Incubadora de Empresas de Base Tecnológica - abriga empresas cujos
produtos, processos ou serviços são gerados a partir de resultados de pesquisas
aplicadas, nos quais a tecnologia representa alto valor agregado. O conhecimento
é o principal insumo.

• Incubadora de Empresas dos Setores Tradicionais - abriga empresas ligadas
aos setores tradicionais da economia, as quais detém tecnologia largamente
difundida e queiram agregar valor aos seus produtos, processos ou serviços por
meio de um incremento em seu nível tecnológico.

• Incubadora de Empresas Mistas - abriga os dois tipos de
empreendimentos descritos acima.

Na região Amazônica do Brasil atuam algumas empresas nacionais e
estrangeiras, especializadas em produtos farmacêuticos e de cosméticos, algumas
das quais operam, também, em outros países em convênios de bioprospecção. O
quadro abaixo mostra as áreas de atuação das empresas, onde as empresas dos USA
e da Inglaterra atuam, principalmente na área de remédios e as empresas de menor
porte e brasileiras atuam em campos de menor desenvolvimento tecnológico, como
é a matéria-prima para a indústria de cosméticos. Em alguns desses convênios
estava prevista a participação de incubadoras de empresas da Amazônia.

EMPRESAS DE PRODUTOS NATURAIS QUE ATUAM NA AMAZÔNIA
(ÁREAS DE ATUAÇÃO)

Empresa Área Produtos comercializados
Boticário (Curitiba) Cosméticos Diferentes Produtos em P&D
Brasmazon (Amapá, Pará) Matérias-primas para

cosméticos e remédios
Diferentes Produtos

Floramazon (São Paulo) Matérias-primas e Cosméticos Óleos Vegetais, diferentes
produtos em P&D

Hutton Molecular (Inglaterra) Remédios Fitofármacos, agroquímicos e
veterinários

Irda (Amapá) Matérias-primas para
cosméticos e remédios

Óleos Vegetais

Natura (São Paulo) Cosméticos Óleo de Andiroba
Nutrimental (Curitiba) Alimentos Amêndoas, Castanha-do-Pará
PHYTO pharmaceuticals
(EUA)

Remédios Fitofármacos

Rainforest Crunch (USA) Alimentos Amêndoas, Castanha-do-Pará
Shaman Pharmaceuticals
(EUA)

Remédios Fitofármacos

The Body Shop (Inglaterra) Cosméticos Óleo de Castanha-do-Pará,
Óleo de Andiroba, etc

Xenova (Inglaterra) Remédios Fitofármacos
Fonte: ENRIQUEZ, 1998 (Op. Cit.)
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• As barreiras e desafios para ampliar as relações da universidade com o
setor produtivo na Biotecnologia e produtos naturais

As diversas mudanças no âmbito político, econômico e os importantes
avanços tecnológicos em curso, nas últimas décadas, estão estabelecendo novas
formas de relação comercial e política num mundo cada vez mais globalizado,
onde as novas tecnologias, especialmente a biotecnologia e informática, têm
contribuído notavelmente com este processo. No entanto, o próprio
desenvolvimento tecnológico cria, por sua vez, novos desafios e obstáculos que as
empresas deverão superar.

As novas tecnologias representam um fator preponderante tanto no
desenvolvimento nacional como no comércio internacional. Este de fato tem
levado a uma revolução dos sistemas de propriedade intelectual. Tanto a inovação
quanto à pesquisa têm adquirido uma forte presença nos assuntos mundiais. O
problema da propriedade intelectual dos produtos gerados a partir da
biotecnologia tem-se transformado numa das preocupações mais importantes de
empresas, governos e centros de pesquisa.

Todos os países, tanto do Sul como do Norte, viram-se afetados pela nova
listagem que embasará o julgamento da propriedade intelectual em muitos
aspectos concernente tanto ao desenvolvimento quanto a preservação do meio
ambiente. Para o Sul, em particular, o impacto da propriedade intelectual em
relação aos agricultores, às sociedades rurais e à diversidade biológica (inclusive
genética) será de grande transcendência (CRUCIBLE, GROUP, 1994).

Entretanto, observa-se uma contínua contribuição dos sistemas inovadores
comunitários à agricultura, à medicina e a outros campos. Os sistemas correntes de
proteção à propriedade intelectual não estão dirigidos a potencializar o sistema
informal de inovação tecnológica e também não são acessíveis aos "inovadores" das
comunidades rurais, sejam por razões técnicas ou econômicas. Os sistemas de
propriedade intelectual tradicional não oferecem incentivos às inovações geradas
em nível das comunidades o que leva a uma situação de iniqüidade e distorção. O
sistema de propriedade intelectual pode ser distorcido para permitir que outros se
apoderem de tecnologias desenvolvidas por comunidades locais ou indígenas, sem
um adequado reconhecimento ou uma justa compensação. Essa é uma grande
limitação ou barreira que deve ser superada.

Os direitos da propriedade intelectual estão justificados, em parte como
um direito humano e em parte como contrato ou negociação com o público. A
partir do conceito de propriedade intelectual se levanta todo um conjunto de
análises, mecanismos e legislações que levam a uma grande discussão gerada nos
últimos anos sobre as patentes, e sobretudo, qual seria o papel destas no
desenvolvimento da biotecnologia: são barreiras às inovações tecnológicas em
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áreas como a biotecnologia dos produtos naturais ou representam a garantia de
um marco a regulamentação para inovar?.

Outros aspectos são também de fundamental importância considerar. O
primeiro deles consiste na qualidade dos produtos, que é um dos problemas mais
sérios a resolver para se conseguir competitividade nos mercados internacionais
cada vez mais globalizados e competitivos. As dificuldades vão desde a colheita,
seleção e classificação dos produtos, até o transporte e comercialização e os
mecanismos de gestão.

Dificultando também o acesso aos mercados encontra-se a própria falta
de competitividade dos produtos naturais, a escassa inovação tecnológica
alcançada na maioria dos produtos e ou processos, junto com a falta de um
mercado estruturado de produtos naturais. Entretanto, nos últimos anos,
observa-se uma tendência nas diversas instituições e organismos internacionais a
desenvolver iniciativas para a solução dos problemas de inovação na gestão dos
recursos, capacitação tecnológica, mecanismos para melhorar a competitividade
dos produtos naturais, com o objetivo principal de conseguir uma maior
competitividade no comércio internacional.

No caso específico da biotecnologia, no âmbito internacional as opiniões
são diversas. Alguns afirmam que não existem riscos especiais em biotecnologia
que não ocorram em outras formas de tecnologias ou produtos. Segundo estes, as
regras deveriam manter-se ao mínimo possível e a regulamentação excessiva seria
um obstáculo à inovação. De outro lado, a biotecnologia é entendida como um
componente totalmente novo da natureza e da vida humana que poderia trazer
riscos imprevisíveis que sugerem um controle mais rigoroso sobre a biotecnologia.

Atualmente, cerca de 95% das patentes biotecnológicas no mundo
pertencem a empresas transnacionais e a instituições governamentais de países
desenvolvidos. Com relação aos vegetais essa concentração é ainda maior, 99%
das patentes e direitos do obtentor sobre vegetais, pertencem a instituições e
empresas dos países desenvolvidos. Esses são alguns dos grandes obstáculos que
os produtos naturais e derivados da biotecnologia devem superar para alcançar
maior competitividade no mercado atual.

A situação do Brasil com relação a patenteamento de inovações
tecnológicas e descobertas está melhorando a cada dia, entretanto ainda está
longe de contar com uma política pró-ativa para garantir os direitos de
propriedade das descobertas. O Brasil tenta conseguir, nos escritórios de patentes
dos Estados Unidos e da Comunidade Européia, a permissão para exportar
produtos do cupuaçu (AFONSO, 2004).

O país está proibido, desde 1998, de comercializar para esses lugares
sucos, geléias, bombons e qualquer outra coisa que traga o nome da fruta. A
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palavra cupuaçu tornou-se uma marca registrada da empresa japonesa Asahi
Foods Corporation. Assim, só ela pode vender produtos com o nome da primeira
fruta nativa da Amazônia, produzida em larga escala. No início de março, o
escritório de marcas japonês cancelou o registro comercial do nome da fruta, o
Brasil teve a primeira vitória nesse caso, mas a briga ainda deve continuar.

Obstáculos como esse revelam as perdas que o país teve por abrir mão, ao
longo de sua história, de criar uma política pró-ativa de proteção à propriedade
intelectual. Quando há registro de propriedade, a utilização desses inventos só é
permitida mediante pagamento de royalties, valor estabelecido por detentores de
marcas, patentes, processos de produção, produtos ou obras originais pelos
direitos de exploração comercial. Mas, por que interessa ao país proteger isso?

Hoje, a separação entre os países ricos e pobres dá-se pelo viés industrial à
medida que não há interesse dos desenvolvidos em transferir tecnologia ou
permitir cópias sem pagamentos por parte das nações emergentes. Diferente do
que ocorreu na década de 1970 com países como a Coréia do Sul e Taiwan, que
desenvolveram seu parque industrial com base na cópia de tecnologia de outros
países, o sistema mundial de controle da propriedade intelectual não permite
mais isso. "Se quiser se desenvolver do ponto de vista econômico, o país precisa
dominar e desenvolver sua tecnologia. E, isso só é possível se as criações
estiverem protegidas", afirma o professor José Matias Pereira, coordenador de
linha de pesquisa em propriedade intelectual da UnB (AFONSO, 2004).

Algumas ações necessárias para melhorar a cooperação dos centros de
pesquisa e o setor produtivo.

• Promover o relacionamento entre a universidade e o setor produtivo
para melhoria da qualidade das empresas e o aumenta de sua
competitividade.

• Estimular e promover a realização de pesquisas nas universidades e no
setor produtivo.

• Fomentar e articular, com o setor produtivo, a formação de RH e a
capacitação tecnológica, para atividades de vinculação U-E.

• Promover atividades interdisciplinares que potencializem a capacidade
de resposta (tempo e conteúdo) da universidade frente aos
requerimentos formulados pelas empresas.

• Difundir os mecanismos para a proteção da propriedade industrial
oriunda das pesquisas realizadas nas empresas em colaboração com a
Universidade, observando-se sempre as normas legais federais e as
resoluções internas das universidades. Promover a divulgação de produtos
e/ou processos cuja patente seja de titularidade de uma universidade
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perante as empresas, promovendo o seu licenciamento, fomentando,
portanto, a transferência de tecnologia e a conseqüente absorção de mais
recursos para a universidade via recolhimento de royalties.

• Prestar serviços e assessoria às empresas em áreas relacionadas com o
desenvolvimento tecnológico das empresas.

• Realizar estudos sobre a inovação tecnológica nas empresas e nas
universidades.

• Por parte das universidades, a cooperação representa uma forma de
superar as insuficiências de recursos financeiros, procedentes das fontes
tradicionais para manter tais instituições dentro de níveis adequados de
ensino e pesquisa.

• Por parte das empresas, além do tradicional interesse de abrir canais
privilegiados para recrutar talentos jovens, a cooperação resolve a
dificuldade de enfrentar de maneira isolada o desafio da inovação em
suas variadas dimensões.

• Por parte do governo, a cooperação entende-se como algo
estrategicamente importante para o desenvolvimento econômico ante o
novo paradigma competitivo.

Na transferência de tecnologia, algumas das seguintes entidades estão
normalmente envolvidas:

• empresas produtoras de bens e serviços;

• empresas de Engenharia/consultoria;

• pequenas empresas de produtos naturais e biotecnologia, incubadoras
de empresas;

• empresas detentoras de tecnologia;

• fabricantes;

• universidades e centros de pesquisa;

• órgãos do Governo Federal, Estadual e Municipal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos aspectos mais importantes deste trabalho é mostrar que a
interação Universidade-Empresa é de fundamental importância para conseguir
inovar na área de biotecnologia e produtos naturais. Nessa direção apontam os
diversos convênios para realizar pesquisas e aproveitar economicamente a
biodiversidade nos países da América Latina, destacando os programas de
bioprospecção que encaminhados corretamente podem trazer benefícios
econômicos importantes para as economias locais. A cooperação deve ser uma
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atividade de mão dupla e não apenas uma nova forma que legalize a dependência
em CT&I dos países em desenvolvimento e que, nesse processo, devem
participar os centros de pesquisa e universidades e, principalmente, as empresas.

A trajetória dessa relação tem sido conturbada, principalmente quando
se trata das comunidades locais, sempre prejudicadas nesses convênios, muitas
vezes ilegais que favorecem às grandes companhias farmacêuticas de
cosméticos, estrangeiras. A estrutura legal desses convênios revela como as
comunidades indígenas que atuam na biodiversidade brasileira têm sido lesadas
pelas empresas internacionais.

Daí que as "alianças estratégicas" entre empresas de países desenvolvidos e
países em desenvolvimento devem ser cuidadosamente fiscalizadas para serem
alternativas viáveis para a inovação tecnológica.

O Estudo também coloca ênfase na necessidade de construir e consolidar
uma infra-estrutura científica e tecnológica para o estudo, pesquisa e exploração
dos abundantes recursos naturais existentes.

Finalmente, constata-se que, apesar das barreiras existentes para a difusão
da biotecnologia de produtos naturais, existe no Brasil e em outros países que
contam com biodiversidade, um amplo campo que se abre para o aproveitamento
econômico da abundante biodiversidade.

REFERÊNCIAS

ARNT, Ricardo. perspectivas de futuro: biotecnologia e dereitos indígenas . In :
ENCONTRO INTERNACIONAL DE TRABALHO,1., 1995, Rio de
Janeiro. Anais ... Rio de Janeiro, 1995.

CRUCIBLE, Group. Gente, Plantas y Patentes: El impacto de la propiedad
Intelectual sobre la biodiversidad, el comercio y las sociedades rurales. [sl. : s.n], 1994.

GONZALO, Enriquez. Dos desafios da inovação tecnológica às janelas de
oportunidade para os recursos naturales da Amazônia: o papel da incubadora da
UFPA. In : SEMINÁRIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS E
INCUBADORAS DE EMPRESAS, 7, 1997, Anais … , 1997.

GONZALO, Enriquez. Best Practice for Innovation in Natural & Related
Biotechnology-driven Products in Latin America and the Caribbean. Otawa,
Canadá : BIOTECanada, 1988.

Seminário "Saber Local/Interesse Global: propriedade intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional na Amazônia"

189



GONZALO, Enriquez ; Da Silva, Ma. Amélia; CABRAL, Eugênia.
Biodiversidade da Amazônia: usos e potencialidades dos mais importantes
produtos Naturais do Pará. Belém : Núcleo do Meio Ambiente, UFPA, 2003,
v.1. p.179.

GONZALO, Enriquez. A trajetória Tecnológica dos Produtos Naturais e
Biotecnológicos Derivados da Amazônia. . Belém : Núcleo do Meio Ambiente,
UFPA,  2001, v.1. p.168.

GONZALO, Enriquez . Sistemas Locais de Inovação Tecnológica, Incubadoras
de Empresas e Desenvolvimento da Indústria no Pará. Saber .Ciências Exatas e
Tecnologia : revista do Centro Universitário do Pará, Belém, v.3, Ed. Esp. ,
p.103-120.

GONZALO, Enriquez . implantação do parque tecnológico metal mecânico da
Paraíba. ABIPTI/CINEP, Brasília,2004.

FERREIRA, Sergio, H. (Org.). Medicamentos a partir de plantas medicinais
no Brasil. Brasil : Academia Brasileira de Ciências , 1998.

GOTTLIEB, O. ; KAPLAN, M. A., 1993. Das plantas medicinales aos
fármacos naturais. Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v.15 , n.89, p.51-54.

McCHESNEY, J. The promise of plant-derived natural products for the
development of pharmaceuticals and agrochemicals. SIMPÓSIO DE
PLANTAS MEDICINALES DO BRASIL 1994, Fortaleza. Anais ...
Fortaleza, 1994.

ROXO, Virene M. ; HASENCLEVER, Lia. Indicadores de esforço tecnológico:
comparação e implicações. Textos para Discussão. Brasília : IPEA, 1996.

SOEKARTO, D.D. ; FARNSWORTH, N.R. (1989). Tropical rainforests.
Potential sources ofnew drugs? Perspectives. Biol. & Med. V. 32, n.2,
p.244-256.

TEIXEIRA de C. Mauro. PROBEM/AMAZÔNIA: Estudo de mercado.
Brasília : Ministério de Meio ambiente/SCA, 1997.

Seminário "Saber Local/Interesse Global: propriedade intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional na Amazônia"

190



CARTA DE INTENÇÕES

Nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2003 durante o Seminário Saber
Local/Interesse Global: Propriedade Intelectual, Biodiversidade e Conhecimento
Tradicional na Amazônia ABIN, AMAZONLINK.ORG, CEPLAC,
CGDDI-FUNAI, SUPOR, CESUPA, EMBRAPA-PA, FAPEAM-AM,
FUCAPI, IEPA, INBRAPI, INPA, IPAM, UFPA, IPHAN, MPEG,
SECT-AM, UEPA, UFRA, NEAPI/FEPI, OIBI, OEYARG e GTA,
reuniram-se, com a participação da Rede de Propriedade Intelectual e
Comercialização de Tecnologia do Rio de Janeiro (REPICT), e considerando que:

- a crescente evolução da ciência e da tecnologia, a constante necessidade
de buscar alternativas de inovação, as questões referentes à utilização
sustentável da biodiversidade e as novas fronteiras tecnológicas, aliadas
aos novos marcos legais no cenário nacional e internacional têm
conduzido à premente necessidade de aprimoramento das discussões
sobre a proteção da propriedade intelectual, da biodiversidade e dos
conhecimentos tradicionais;

- os marcos legais internacionais existentes, tais como a Convenção da
Diversidade Biológica, a Resolução 169 da Organização Internacional
do Trabalho e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs) demandam ações
voltadas à sua implementação, efetividade e adequação aos interesses do
País, na condição de integrante do grupo dos países megabiodiversos;

- a existência de um arcabouço legal nacional complexo pressupõe uma
maior aproximação entre os atores envolvidos na geração, utilização e
proteção de novos conhecimentos, não apenas pela necessidade de
incentivar o crescimento e desenvolvimento econômico e industrial do
País, mas também por sua posição estratégica expressa por uma sólida
capacidade instalada em ciência e tecnologia; recursos humanos
capacitados à participação nos processos de inovação do País,
experiência histórica na abordagem da propriedade intelectual e uma
rica sócio-biodiversidade;

- neste cenário o desafio amazônico é o de se inserir neste contexto
discutindo as estratégias regionais de abordagem e utilização do Sistema
Internacional de Propriedade Intelectual, compreendendo sua
importância, promovendo a articulação interinstitucional e disseminando
informações, com vistas ao desenvolvimento de ações estratégicas locais
que permitam sua inserção em debates nacionais e internacionais de
modo a propiciar a elaboração e implementação de políticas públicas para
o desenvolvimento da região em bases justas e sustentáveis;
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- a adequação, aplicabilidade e efetividade dos instrumentos normativos
garantidores de proteção da propriedade intelectual, biodiversidade e
conhecimentos tradicionais dependem de políticas públicas eficientes
que concretizem os objetivos sociais almejados;

- a imprescindível necessidade de implementar e incentivar a reflexão
ética nas pesquisas envolvendo povos indígenas e comunidades
tradicionais, demanda o fortalecimento institucional dos Comitês de
Ética em Pesquisa;

- a biodiversidade integra a cultura, a cosmovisão e a espiritualidade de cada
povo indígena, e sua preservação e utilização constitui-se em condição de
sobrevivência dessas sociedades e de sua diversidade e especificidade;

- a necessidade de incentivar na Região Norte a cultura da gestão e da
proteção da propriedade intelectual, da biodiversidade e do conhecimento
tradicional demanda o estudo e a capacitação dos atores regionais e a
formulação de políticas institucionais em universidades, centros de
pesquisa, empresas, indústrias, agências de fomento, organização da
sociedade civil, entre outras instituições da sociedade regional;

Decidiram elaborar a presente Carta de Intenções para viabilizar a criação
da REDE NORTE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL,
BIODIVERSIDADE E CONHECIMENTO TRADICIONAL visando
criar espaços de articulação dos atores da Região para a geração de ações
estratégicas que permitam alavancar o desenvolvimento sustentável da
Amazônia, contando com a participação das instituições públicas e privadas, da
sociedade civil organizada e das representações de povos e comunidades
tradicionais interessadas no debate na Região Norte, facilitando o
desenvolvimento de ações cooperativas para a compreensão do sistema de
propriedade intelectual e suas interações com a biodiversidade e o conhecimento
tradicional permitindo um aprendizado conjunto e integrador e a ação articulada.

Para tanto será necessário: introduzir e desenvolver a cultura de sistema
de propriedade intelectual e da proteção da biodiversidade e dos conhecimentos
tradicionais nas universidades, instituições de ensino e pesquisa, empresas,
agências de fomento, organizações indígenas, dentre outros; fomentar o uso de
informações com base em documentos de patentes; fomentar a criação de núcleos
de gestão e comercialização de tecnologia nas universidades, instituições
tecnológicas e outras instituições demandantes; capacitar pessoal em propriedade
intelectual, biodiversidade e conhecimentos tradicionais; estudar modelos de
apoio ao inventor; discutir e propor mecanismos que viabilizem a transformação
de tecnologias de bancada em produtos comerciais; induzir e fomentar a
realização de estudos teóricos no campo da propriedade intelectual e
comercialização de tecnologia; identificar e articular a formulação de propostas
de projetos cooperativos em temas vinculados à propriedade intelectual; criar
condições para identificação e registro como formas de proteção de
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conhecimentos; promover eventos, seminários, workshops e reuniões para
disseminar informações em temas da propriedade intelectual, biodiversidade e
conhecimentos tradicionais, em especial junto a povos indígenas, quilombolas e
comunidades locais, com vistas à discussão da proteção dos conhecimentos
tradicionais, nos moldes propostos por seus detentores; articulação com os
Fóruns de Secretários de Ciência e Tecnologia e o mapeamento de competências
e identificação de demandas;

A atuação da Rede poderá se concretizar, inicialmente, em seis eixos
centrais: 1. Gestão da Proteção da Propriedade Intelectual, da Biodiversidade e
dos Conhecimentos Tradicionais; 2. Transferência de Tecnologia; 3. Formação
de Recursos Humanos; 4. Difusão da Cultura de Propriedade Intelectual; 5.
Apoio aos Núcleos Institucionais de Propriedade Intelectual; e 6. Captação e
Gestão de Recursos Financeiros.

A Rede, inicialmente, poderá se comunicar por intermédio de listas de
correio eletrônico e de um site, conjuntamente alimentado, podendo prever
reuniões presenciais em eventos regionais ou nacionais para discutir e propor
ações conjuntas. Contará em sua fase de consolidação com um Comitê Gestor
formado por representantes de todos os estados da Amazônia Legal e pela
representação dos povos indígenas por meio da Comissão Indígena.

Para facilitar o trabalho articulado, devem ser formadas ainda Comissões
Estaduais que se articularão em nível local propiciando, inclusive, a agregação dos
estados que não estavam presentes por ocasião das negociações ora iniciadas, neste
sentido, o estado do Amazonas deve concretizar a articulação com Roraima e Acre;
o estado do Amapá com Maranhão e Rondônia; o estado do Pará com Tocantins e
Mato Grosso; a Comissão Indígena (integrada, a princípio, pelo Instituto Indígena
Brasileiro para Propriedade Intelectual - INBRAPI, Núcleo de Estudo e Análise
sobre Propriedade Intelectual Indígena – NEAPI/FEPI, Organização
Extrativista Yawanauá de Agricultores do Rio Gregório – OEYARG e
Organização dos Povos Indígenas da Bacia do Içana –OIBI) deverá promover a
articulação com as representações dos povos indígenas da Amazônia legal. Faz-se
ainda necessário promover a aproximação de atores da sociedade civil organizada,
Governos Estaduais e Municipais, SIPAM, SUDAM/ADA e SUFRAMA.

Entende-se a necessidade de que a Rede conte com infra-estrutura,
investimentos e com uma Secretaria Executiva que envolva os representantes das
entidades locais, com o necessário apoio dos entes governamentais que possam
disponibilizar informações de forma eficiente.

Assume-se, ainda, o compromisso de realização de um Encontro anual
cuja primeira versão está sendo prevista para o primeiro semestre de 2004, que
seria referência local e regional para a discussão de estratégias locais.

Belém, PA, 12 de setembro de 2004.
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CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA
REGULAMENTAR AS RELAÇÕES ENTRE
PESQUISADORES E ÍNDIOS NO RIO NEGRO

O pesquisador, grupo de pesquisadores envolvidos em um único projeto
ou instituição/pessoa jurídica pública ou privada, deverá procurar esclarecer a
comunidade/povo/associação sobre o trabalho que pretende desenvolver,
obtendo previamente o seu “consentimento livre e informado” em documento a
ser assinado pelo representante da comunidade/povo/associação, pelo(s)
pesquisador(s) e/ou instituição/pessoa jurídica pública ou privada, do qual deverá
também constar o seguinte:

1. identificação do(s) pesquisador(s) e indicação da instituição(s)
responsável pela pesquisa;

2. breve descrição do objetivo e razão da pesquisa, bem como dos
procedimentos que serão utilizados;

3. indicação do(s) local(s) em que serão realizadas as atividades e do tempo
previsto para o término dos trabalhos;

4. informação sobre o uso e destinação do material e produtos derivados,
dados e/ou conhecimentos coletados;

5. identificação das formas de contrapartida para a comunidade/povo que
assegure aos seus integrantes o retorno social dos trabalhos realizados, garantindo
a repartição de benefícios decorrentes da pesquisa nos termos da Convenção
sobre Diversidade Biológica (CDB) e demais leis que regulamentam o assunto,
seja por meio do pagamento de valor definido em comum acordo com a
comunidade/povo/associação, participação nos resultados financeiros
decorrentes da exploração econômica de eventuais produtos ou qualquer outra
forma de contrapartida;

O pesquisador, individualmente, e a instituição/pessoa jurídica pública ou
privada deverão ainda:

1. comprometer-se a utilizar o material e produtos derivados, dados e/ou
conhecimentos coletados exclusivamente para os fins autorizados pela
comunidade/povo/associação;

2. garantir o sigilo quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa;

3. comprometer-se a indicar a comunidade/povo indígena em cujas terras
a pesquisa foi realizada em todas as publicações ou quaisquer outros meios de
divulgação, bem como produtos resultantes da pesquisa, identificando ainda o
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material ali coletado assim como o conhecimento tradicional a que teve acesso,
observada a cláusula de sigilo, de modo a garantir o registro da origem do
material e da informação;

4. comprometer-se a fornecer à comunidade informe resumido sobre os
resultados da pesquisa (tese etc.), bem como cópia integral, em português, para o
acervo da FOIRN.

A comunidade/povo/associação deverá ser informada sobre o orçamento
da pesquisa e suas fontes de financiamento.

Para a execução do projeto, o pesquisador deverá apresentar à
comunidade a documentação informando que o seu projeto de pesquisa foi
aprovado pelos órgãos competentes e que foi submetido à avaliação do Comitê de
Ética em Pesquisa responsável, quando for o caso.
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