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INTRODUÇÃO  

As dimensões científicas e tecnológicas da biotecnologia moderna expressam a 

complexidade da prática biotecnológica, a qual se realiza mediante interações e/ou relações de uma 

diversidade de atores, consubstanciando-se numa rede de relações sócio-técnicas. Entende-se que a gestão 

da inovação em biotecnologia, no âmbito da análise ora proposta, configura-se como uma categoria de 

mediação entre os interesses contraditórios dos atores heterogêneos da prática biotecnológica: empresas 

(mercado); universidades/ centros de pesquisa (agentes acadêmico-científicos); populações detentoras do 

conhecimento tradicional (populações tradicionais) e governo (agentes de regulamentação). Essa rede de 

relações revela a natureza social da prática biotecnológica, a qual é objeto da gestão da inovação nesse 

campo. 

O desenvolvimento da biotecnologia moderna está imerso nesta trama de relações e 

conflitos sociais, éticos e ambientais relacionados aos resultados de seu desenvolvimento científico-

tecnológico. Assim, pensar em caminhos que levem à chamada sustentabilidade do desenvolvimento da 

Amazônia requer um entendimento dessa trama de relações sócio-técnicas do desenvolvimento da 

biotecnologia travada no âmbito global e local, tendo em vista que a matéria-prima da biotecnologia é a 

etnobiodiversidade – composta pelas informações genéticas dos recursos biológicos e os conhecimentos 

que fazem parte da diversidade cultural das populações tradicionais.  

 

OBJETIVO 

Analisar as visões dos agentes acadêmico-científicos de biotecnologia do Amazonas 

sobre o uso sustentável da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados, visando elucidar, 

mediante o conteúdo dessas percepções, as perspectivas de gestão da inovação em biotecnologia. 

 

METODOLOGIA 

A abordagem dos informantes da pesquisa caracterizou-se pela natureza quanti-

qualitativa. Contudo, neste trabalho serão apresentados apenas alguns dados quantitativos da referida 

pesquisa. A modalidade quantitativa da coleta de dados teve como objetivo traçar um perfil das visões dos 

sujeitos da pesquisa (agentes acadêmico-científicos de biotecnologia no Amazonas) em relação à temática 

investigada mediante a aplicação de um instrumento para levantamento de percepções - medição atitudinal 

do tipo Likert1. A focalização desta modalidade de pesquisa apenas em um dos grupos de atores da prática 

biotecnológica do Amazonas justifica-se pelo entendimento da posição estratégica desses atores sociais 

                                                 
1 LIKERT, R. The method of constructing an attitude de sacle. Wiley, New York, 1967. 
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enquanto mediadores das relações com os outros atores da rede sócio-técnica do desenvolvimento da 

biotecnologia. Os agentes acadêmico-científicos de biotecnologia no Amazonas são pesquisadores e/ou 

docentes de universidades e institutos de pesquisa. Foram aplicados 250 formulários com questões 

fechadas aos agentes acadêmicos-cientificos dos principais centros de ensino, pesquisa e universidades do 

Estado do Amazonas entre eles a Universidade Federal do Amazonas - UFAM, o Instituto Nacional de 

Pesquisa da Amazônia - INPA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA e Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA.  

 

USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS: A QUESTÃO DA REPARTIÇÃO 
DE BENEFÍCIOS 

A base da biotecnologia é a biodiversidade em seu nível genético – recursos genéticos. 

Dessa forma, a biodiversidade passou a ser visualizada não somente como recurso natural, mas 

principalmente como um recurso informacional (informação da matéria viva) com grande potencial de 

aplicações industriais. Diante dessa constatação é que Rifkim (1999) destaca que a chamada nova 

economia começa a se estabelecer a partir de uma nova matriz operacional, a qual tem sua fundamentação 

na localização de uma nova matéria-prima – informações, e de forma ainda mais específica, as informações 

genéticas.  

Conforme Azevedo (2004), os setores industriais que mais utilizam recursos genéticos 

são: farmacêutico, fitofarmacêutico, agrícola, cosméticos e cuidados pessoais. De acordo com dados da 

Revista Exame (2007), o setor de biotecnologia movimentou 89 bilhões de dólares no mundo em 2005 - 

aumento de quase 50% em relação a 2003. Historicamente, o avanço das descobertas na área da 

biotecnologia moderna está relacionado com a apropriação, por parte das grandes empresas 

biotecnológicas, dos conhecimentos tradicionais2 (recursos intangíveis) de povos indígenas e outras 

populações tradicionais3. Esses conhecimentos estão associados ao uso que essas populações tradicionais 

(chamadas na Amazônia de povos da floresta) fazem da biodiversidade localizada nas áreas em que habitam.  

 Esse contexto social dos recursos biológicos, acima ressaltado, refere-se ao modo de 

vida (modo de interação com a natureza) das populações tradicionais, que gera uma base de conhecimentos 

e/ou informações sobre o uso dos recursos genéticos da fauna e da flora. Com base nesse entendimento da 

                                                 
2 No Brasil, na Medida Provisória nº. 2.186-16/2001 o conhecimento tradicional associado à biodiversidade é definido como: “informação ou prática 
individual ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, associada ao patrimônio genético”. 
 
3 No Brasil, as populações tradicionais referem-se aos povos indígenas e quilombolas e as chamadas comunidades locais tradicionais, tais como: 
babaçueiros, caboclos, caiçaras, caipiras, campeiros, jangadeiros, pantaneiros, pescadores artesanais, ribeirinhos, praieiros, sertanejos, extrativistas 
e marisqueiros. Em termos legais, atualmente as populações tradicionais reconhecidas são os índios e os quilombolas. (Informações retiradas do 
artigo: I Encontro Nacional de Comunidades Tradicionais discute políticas. Disponível em: <http://www.gta.org.br/noticias> acesso em 19 de 
agosto de 2005). 
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existência de um contexto social dos recursos biológicos, Diegues (1996) ressalta a existência de uma 

etnobiodiversidade, tendo em vista que o homem participa da criação da riqueza da natureza, domesticando-

a, classificando-a e, também, nomeando-a.  

Para Santilli (2004), os conhecimentos tradicionais são considerados valiosos atalhos 

e/ou pistas para as empresas biotecnológicas nos processos de bioprospecção4. Esses conhecimentos 

facilitam a identificação de substâncias e organismos (plantas e animais) que podem ser utilizados para a 

produção de remédios, cosméticos e muitos outros produtos. Desse modo, a matéria-prima da biotecnologia 

são os recursos genéticos da biodiversidade e os conhecimentos tradicionais associados ao uso dessa 

biodiversidade.  

A partir das informações anteriores, verifica-se que a biotecnologia moderna utiliza conhecimentos 

(recursos intangíveis) oriundos da biodiversidade mediante as ferramentas de engenharia genética 

(informação genética) e do conhecimento tradicional (informação proveniente da diversidade sócio-cultural 

das populações tradicionais), aplicando esses conhecimentos no processo de produção de artefatos 

biotecnológicos.  Assim, os chamados conteúdos intangíveis da biodiversidade (informações genéticas e 

informações sócio-culturais relacionadas ao uso da biodiversidade – conhecimentos tradicionais) são alvos 

de disputas e conflitos geopolíticos entre países (parafraseando ALBAGLI, 2003). 

Para Varella (2003), o conjunto de normas federais e estaduais, assim como o projeto 

de lei de acesso à biodiversidade em andamento (que representa um dos mecanismos de implementação 

das diretrizes previstas na Convenção sobre a Diversidade Biológica), mostra-se pouco eficiente para 

promover um desenvolvimento sustentável a partir do uso dos recursos genéticos. Desde a ratificação da 

Convenção da Diversidade Biológica e da Lei de Patentes, a discussão sobre o acesso aos recursos 

genéticos tomou um lugar de importância estratégica para o desenvolvimento do país.  

Portanto, o desenvolvimento sustentável da Amazônia é um desafio de grande 

complexidade, pois deve gerar progresso econômico e social, a partir do uso sustentável dos componentes 

de sua biodiversidade, gerando emprego e renda para as populações que vivem nas zonas rurais, buscando 

ocupação racional sem devastar a floresta, e, principalmente, “promover a integração cultural de 

comunidades locais e indígenas ao processo, sem desfigurá-las nas suas tradições e sem perder o muito 

que podem adicionar às civilizações ditas avançadas, pelo seu conhecimento e pelas suas práticas 

ajustadas a uma existência de equilíbrio com o seu meio ambiente” (LOPES, 2001,p.03). 

Desse modo, diante da cobiça internacional em relação à biodiversidade amazônica e 

das discussões polêmicas entorno de sua utilização sustentável, torna-se necessária uma política de 

desenvolvimento regional que realmente efetive alternativas de uso racional e sustentado da biodiversidade 

local. Fica clara a necessidade dos gestores federais e estaduais compreenderem que é indispensável 

                                                 
4 Processos de pesquisa que envolve o acesso a material genético ou aos conhecimentos tradicionais associados, a fim de identificar possíveis 
aplicações econômicas. 
 



Sustentabilidade e Uso dos Conhecimentos Tradicionais: um Olhar para a Gestão da Inovação em Biotecnologia no 
Amazonas 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 5 

garantir, de forma democrática, a regulação do acesso ao patrimônio genético, como marco na utilização 

sustentável da biodiversidade para o desenvolvimento da Amazônia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No ano de 2007 foi realizada no Estado a pesquisa intitulada “Biotecnologia, uso 

sustentável da biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados: visão dos agentes acadêmicos-

cientificos de biotecnologia do Amazonas”5 que identifica as diferentes visões socioambientais dos agentes 

acadêmico-científicos (pesquisadores e/ou professores) do Estado do Amazonas em relação aos direitos de 

repartição de benefícios das populações detentoras dos conhecimentos tradicionais associados, conforme 

previsto na CDB.  

Durante a pesquisa foi possível observar que há certa ambigüidade em relação à 

definição de quem sejam as populações tradicionais no Amazonas entre os entrevistados, isso por causa 

das diversas culturas e diferentes modos de vida e organização das comunidades amazônicas. Nesse 

sentido, 48,8% dos entrevistados afirmam que além das populações indígenas, as populações ribeirinhas da 

Amazônia devem ser consideradas populações tradicionais, uma vez que seu modo de vida e organização 

socioeconômica está baseado nas atividades agrícolas e na pesca.   

Os dados da pesquisa revelam ainda, que a maioria dos entrevistados, cerca de 56%, 

concordam que os conhecimentos tradicionais são importantes para a ciência, pois essas populações 

possuem conhecimento sobre o mundo natural em que vivem, e contribuem para a sua preservação, o que 

corrobora com a afirmação de autores como Santilli (2004) quando diz que os conhecimentos que as 

populações tradicionais acumularam durante o tempo são importantes pistas para a ciência. Verificou-se que 

62% dos entrevistados consideram os conhecimentos tradicionais importantes para o desenvolvimento da 

biotecnologia no Amazonas, porém, apenas 55,2% dos entrevistados concordam que deve haver repartição 

de benefícios dos resultados das pesquisas com as populações tradicionais, conforme prever a CDB e, 

51,6% afirmam concordar com a repartição justa e equitativa dos resultados das pesquisas com as 

populações tradicionais. 

Nesse sentido, 55,6 % dos pesquisadores entrevistados concordam com a afirmativa que a 

repartição de benefícios com as populações tradicionais pode ser realizada de uma forma não monetária, 

através de alternativas de acesso a bens e serviços sociais públicos de interesse das populações. Esse dado 

é reforçado quando 45,2% dos entrevistados concordam que deve haver alguma forma de 

compensação/benefício para as populações tradicionais ou locais quando são realizadas pesquisas sem fins 

comerciais.  

                                                 
5 Tese de Doutorado da Profª Marinez Gil Nogueira, do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Amazonas. Silvânia Queiroz e Silva 
participou como pesquisadora de campo desta pesquisa na condição de bolsista de iniciação cientifica da FAPEAM.  
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A partir dos dados da pesquisa, é possível perceber que há certo nível de reconhecimento por parte 

dos pesquisadores em relação aos direitos de repartição de benefícios com as populações detentoras dos 

conhecimentos tradicionais. Contudo, a pesquisa também sinalizou que em muitos casos, o pesquisador tem 

atribuído o significado de “justa repartição de benefícios” às ações de competência do Estado, no que diz 

respeito à garantia do acesso a bens e serviços sociais, como uma forma de repartição de benefícios da 

pesquisa. O que denota um equívoco no entendimento sobre a legitimidade da repartição de benefício 

enquanto “justa”, uma vez que se a pesquisa visar a mercantilização de produtos, gerando lucros 

monetários, os mesmos devem ser divididos com todos os atores desse processo de produção de 

conhecimento e inovação em biotecnologia. 

Desta forma, fica clara a necessidade da efetiva implementação de uma política que 

regulamente a repartição justa e eqüitativa dos verdadeiros resultados da pesquisa com as populações 

tradicionais, defendida aqui como aquela prevista no artigo 8j da CDB.  

Observou-se também, que um dos fatores determinantes para que o pesquisador 

reconheça os direitos de repartição de benefícios das populações tradicionais é a sua área de trabalho e a 

metodologia que ele utiliza cotidianamente na sua profissão, ou seja, se mantém contanto com essas 

populações e se faz uso de seus conhecimentos. Os entrevistados da área de ciências biológicas, sendo 41% 

dos entrevistados, são os que mais reconhecem os direitos das populações tradicionais. Outro fator que 

contribui para o reconhecimento dos referidos direitos pelo pesquisador, é a política de relacionamento que a 

instituição a qual o pesquisador está vinculado estabelece junto às populações tradicionais, pois, 46,4% dos 

pesquisadores entrevistados concordam que o conhecimento tradicional deve ser considerado parte 

integrante da própria infra-estrutura institucional do processo de desenvolvimento de pesquisas. 

 

CONCLUSÕES 

Diante da reflexão realizada a cerca das relações entre os agentes acadêmico- 

científicos e as populações tradicionais, em prol da promoção do desenvolvimento sustentável e o avanço 

biotecnológico no Estado do Amazonas, verifica-se ser necessário ainda, a realização de amplas discussões 

que visam o debate participativo desses atores sociais para a gestão da biotecnologia no Estado. Acredita-

se ser preocupante o baixo grau de conhecimento dos sujeitos da pesquisa em relação à Convenção sobre a 

Divesidade Biológica, tendo em vista que mais de 60% dos sujeitos da pesquisa afirmaram que ainda não 

tinham lido a CDB. Considera-se que essa informação denota a necessidade de ações institucionais das 

Universidades e Institutos de Pesquisa locus da pesquisa de campo, voltadas para o fomento da ampliação 

do conhecimento da comunidade científica sobre a CDB mediante a difusão dos impactos dessa Convenção 

sobre a prática científica da biotecnologia. 
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 Também é de extrema importância que o processo de configuração do modelo de 

gestão do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA tenha por objetivo buscar estratégias que visem o 

equilíbrio entre os interesses das populações tradicionais, academia e empresas para que o avanço 

biotecnológico aconteça de forma justa e  beneficie a todos os participantes deste processo, pois este 

avanço poderá significar também o desenvolvimento local e melhoria da qualidade de vida das populações 

Amazônicas. 

 Por fim, promover o Desenvolvimento Sustentável na Amazônia é um grande 

desafio para a humanidade que envolve conflitos de ordem econômica, ambiental, política e social. Por isso, 

depende ainda de inúmeras decisões que só podem ser tomadas de forma democrática, uma vez que as 

mesmas resultarão em grandes impactos na vida das populações amazônicas. Nesse sentido, a política de 

desenvolvimento da sustentabilidade e de repartição de benefícios deve tornar-se uma legitima política de 

Estado e não se resumir a uma medida provisória por tempo indeterminado.     
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