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RESUMO 

 

O século XXI traz novos desafios impostos pela extremada dominação do 
homem sobre a natureza. Dentre eles, encontra-se a manipulação e 
modificação da vida através da biotecnologia com propósito de novos produtos, 
isso atrelado a instrumentos jurídicos de Propriedade Intelectual que garantem 
exclusividade no uso dessas inovações. Nesse contexto, situa-se o presente 
trabalho que visa discutir numa óptica interdisciplinar a relação sociedade-
natureza na apropriação exclusivista de conhecimentos, baseados na tradição 
de uso da natureza, relativos as plantas medicinais em comunidades que 
utilizam tais práticas tradicionais. O trabalho de campo, baseado em pesquisa 
qualitativa, foi realizado no Centro Nordestino de Medicina Popular (CNMP), 
localizado na cidade de Olinda-PE, e no entorno do Mercado de Sã o José, em 
Recife-PE. Foram observados nas entrevistas os aspectos concernentes aos 
fatores de políticas públicas no setor de saúde, sócio-econômicos, religiosos e 
ambientais. Assim como, a ação dos agentes sociais na manutenção dos 
saberes referentes às plantas medicinais e o significado da apropriação 
patentária desses saberes. Os resultados obtidos evidenciam que os 
entrevistados estabelecem conexões lógicas entre a perpetuação de práticas 
tradicionais relativas as plantas  medicinais, saúde pública e equilíbrio 
ecológico. Do mesmo modo, constatou-se que atribuição de direitos de 
exclusividade a novos fármacos produzidos a partir de práticas 
tradicionais baseadas em plantas medicinais repercutem de modo negativo 
nessas populações. Conclui-se que o conflito ambiental implícito e o desigual 
quadro sócio-jurídico-econômico explícito dessa conjuntura evidenciam a 
relação predatória capitalista estabelecida entre o homem-natureza, 
conjuntamente com a insuficiência de políticas públicas voltadas a preservação 
do patrimônio físico e, também, o imaterial fitoterápicos. 

Palavras-chave: conhecimento tradicional; plantas medicinais; propriedade 
intelectual. 
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ABSTRACT 

 

The twenty-first century brings new challenges posed by extreme domination of 
man over nature. Among them are the manipulation and modification of life 
through biotechnology with regard to new products, it tied up in intellectual 
property legal instruments that guarantee exclusivity in the use of these 
innovations. In this context lies the present work, which aims to discuss within 
an interdisciplinary optic, the relation society-nature in the exclusive ownership 
of knowledge, based on the tradition of using nature, regarding to medicinal 
plants in communities that use such traditional practices. The field work, based 
on qualitative research was conducted in the Centro Nordestino de Medicina 
Popular (CNMP), located in the town of Olinda, Pernambuco, and around to 
Mercado São José, Recife, Pernambuco, Brasil. During the interviews, some 
aspects concerning to the facto rs of public policies in the health, socio-
economic, religious, and environmental sectors were observed; as well as the 
action of social agents in the maintenance of knowledges relating to medicinal 
plants and the meaning of patent ownership of these knowledges. The results 
show that respondents establish logical connections between the perpetuation 
of traditional practices regarding to medicinal plants, public health and 
ecological balance. Similarly, it was found that attribution of exclusive rights to 
new drugs produced from traditional practices based on medicinal plants 
impacts negatively on these populations. It is concluded that the implicit 
environmental conflict and the unequal explicit socio-legal-economic framework 
of this picture is an evidence of the predatory capitalist relation established 
between man and nature, together with the failure of public policies to preserve 
the physical assets and also the intangible herbal medicines.  

Keywords: traditional knowledge, medicinal plants; intellectual property. 
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1. Introdução 

 

 A visão de mundo obtida pela humanidade varia em função do espaço-

tempo e, também, do modo de produção e cultura. Assim, a concepção homem-

natureza é consequência direta do momento histórico-cultural de uma sociedade 

na sua interação com o meio ambiente. Em outras palavras, a significância e os 

significados atribuídos aos recursos naturais são imagens resultantes de 

conceitos e valores predominantes em um grupo sociológico em determinado 

local e período histórico. Esses domínios variam e dependem dos sentimentos, 

idéias e volições antropogênicas que refletem a síntese de como se enxerga a 

natureza em determinada época e região. Afinal, como argumenta Leff1:  

 

O ambiente não é o meio que circunda as espécies e as populações 
biológicas; é uma categoria sociológica (e não biológica), relativa a 
uma racionalidade social, configurada por comportamentos, valores e 
saberes, bem como por novos potenciais produtivos.  
 

 Como argumenta o autor, o ambiente é uma categoria relacional  de 

interações dos seres, humanos ou não, numa interface que reflete 

comportamentos, visões de mundo, modos de produção, saberes, etc. Enfim, 

atividades que permitem a manutenção da materialidade e da vida como um 

todo.  

 Desse modo, existem vários pontos de vista em relação ao meio 

ambiente. Tais leituras não são uniformes dentro de uma mesma cultura ou 

contexto. Tal fato ocorre em decorrência das especificidades ou idiossincrasias 

dos sujeitos sociais.  Logo, têm-se, num mesmo período histórico, diferentes 

leituras da relação homem-natureza. Igualmente, essa multiplicidade de 

interpretação-relacionamento com o ambiente existe dentro de um mesmo 

agrupamento social. É evidente que há uma visão predominante ditada pelo 

grupo hegemônico, porém ela não é aceita por todos os componentes da 

comunidade. O resultado disto é a origem de conflitos de interesses os quais 

geram consequências ambientais e sociais, dentre outras. 

                                                 
1 LEFF, Enrique. Epistemologia Ambiental. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2006, p. 160. 
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 Essas diferentes noções referentes à ideia de natureza, como síntese 

histórico-cultural de um povo, ajuízam o modo de produção das diversas 

sociedades. Nesse contexto, pode-se citar o advento do capitalismo que 

dicotomizou ao máximo o homem da natureza, transformando-a em objeto-

instrumento da economia de mercado.  Como evidencia Polanyi2: 

 

Tradicionalmente, a terra e o trabalho não são separados: o trabalho é 
parte da vida, a terra continua sendo parte da natureza, a vida e a 
natureza formam um todo articulado. A terra se liga, assim, às 
organizações de parentesco, vizinhança, profissão e credo – como a 
tribo e o templo, a aldeia, a guilda e a igreja. Por outro lado, um grande 
mercado é uma combinação de vida econômica que inclui mercados 
para os fatores de produção. Uma vez que esses fatores não se 
distingam dos elementos das instituições humanas, homem e natureza, 
pode-se ver claramente que a economia de mercado envolve uma 
sociedade cujas instituições estão subordinadas às exigências do 
mecanismo de mercado. 
 

 De fato, como se pode inferir dessas linhas, a separação do homem da 

natureza através dos mecanismos de mercado é um dos principais pilares da 

sociedade capitalista. Pois, sem essa condição não seria possível a manutenção 

da vida econômica baseada na exploração ou mais valia. Assim, é imperativo o 

desmembramento do trabalho-vida da terra-natureza com base em instituições 

humanas atreladas as exigências de leis mercadológicas. 

 Ora, a separação citada anteriormente é fruto de um processo histórico-

cultural que atinge o cerne das questões ambientais de nossa 

contemporaneidade. Sendo assim, essa maneira de ver, ler ou interpretar o meio 

natural emergiu num tipo de sociedade que aceita a economia de mercado como 

o fator predominante em sua relação com o meio ambiente.  

 Isso evidenciado, a proposta básica deste estudo situa-se na discussão 

da relação capitalista de exploração do homem-natureza, instituída através do 

instrumento jurídico da propriedade intelectual sobre conhecimentos tradicionais 

relativos a plantas medicinais de populações urbanas com práticas tradicionais 

de uso da natureza.  

 

                                                 
2 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus, 1985, p. 214. 

 



 

 

16 

1.2 Justificativa 

 

 A hipótese central deste estudo está voltada à questão da 

vulnerabilidade do conhecimento tradicional relativo as plantas medicinais, fruto 

da observação coletiva da natureza, perante o instrumento jurídico da 

propriedade intelectual. O tema é premente devido ao caráter econômico 

relativo à exploração dos recursos naturais com potencial industrial ou de 

mercado pelo capital internacional. Isso geralmente ocorre em países ditos em 

desenvolvimento, os quais possuem acervo de conhecimentos tradicionais 

sobre a conservação e uso da biodiversidade. 

 O atual estágio de desenvolvimento relativo ao assunto, no âmbito 

jurídico-institucional, não proporciona a repartição equitativa dos benefícios 

oriundos da apropriação patentária de conhecimentos ou práticas tradicionais 

fitoterápicas, seja advindos de comunidades tradicionais ou de comunidades 

com práticas assim classificadas, cuja relação homem-natureza pode ser 

considerada sustentável. Desse modo, não afirmam o valor da biodiversidade e 

das práticas tradicionais fitoterápicas na construção histórica da paisagem 

natural, nem beneficiando o desenvolvimento socioeconômico dessas 

comunidades. 

 Desta forma, a presente pesquisa propõe-se a contribuir na discussão 

do valor inerente aos conhecimentos tradicionais relativos as plantas 

medicinais, bem como da proteção e perpetuação deles.  Outrossim, 

fundamentando a construção de novos referenciais éticos que proporcionem a 

continuidade desses conhecimentos em termos de suas diversas  

manifestações culturais e práticas ambientais de manejo dos ecossistemas. 

Assim, concretizando efetivamente os direitos das comunidades com práticas 

tradicionais através da proteção de seus saberes, ritos, tradições e culturas a 

respeito da natureza. 
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1.3 Problematização 

 Como tema polêmico da contemporaneidade, os conhecimentos 

tradicionais eram considerados, até o começo da última década do século XX, 

patrimônio da humanidade e de acesso livre. Porém, a exploração exacerbada 

desses conhecimentos e os lucros exorbitantes deles originados, com pouca ou 

nenhuma contraprestação às populações envolvidas, insuflaram os debates em 

torno do assunto.   Além disso, contribuiu para a efervescência do tema, os 

avanços da biotecnologia e engenharia genética, em termos da manipulação de 

plantas e animais, que passaram a produzir novos produtos com base nessas 

formas de vida. Assim, colocando em xeque o conceito daquilo que pode ser 

patenteável. A esse respeito, cita-se Del Nero3: 

 

No que se refere à posição brasileira, é preciso destacar que o País 
vem sendo alvo sistemático de biopirataria ou biogrilagem, 
especialmente por parte dos países mais desenvolvidos que buscam e 
transformam tanto os conhecimentos tradicionais quanto os recursos 
genéticos em mercadorias, isto é, produtos e processos, passíveis de 
apropriação privada por parte principalmente das empresas 
transnacionais.  

 

 Como se verifica, segundo a autora, o Brasil está incluso nessa 

conjuntura de expropriação do capital natural, seja através dos conhecimentos 

tradicionais associados ao mesmo ou por intermédio dos recursos genéticos da 

biodiversidade existente no país, o qual é explorado por países desenvolvidos 

ou empresas que ultrapassam os limites de várias regiões. 

 Desse modo, a massiva industrialização de conhecimentos tradicionais 

relativos a plantas medicinais tem proporcionado lucros exorbitantes a grupos 

empresariais, principalmente, empresas estrangeiras na área de biotecnologia 

e farmácia. O foco nesse âmbito são as propriedades medicinais de plantas 

usadas durante séculos por comunidades tradicionais. Geralmente, utilizam-se 

dos conhecimentos que são passados de geração a geração nessas 

comunidades para produção de novos produtos ou medicamentos, sejam 

                                                 
3 DEL NERO, Patrícia Aurélia. Biotecnologia: análise crítica do marco jurídico regulatório. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2008, p.139. 
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voltados para cura de doenças crônicas até para uso cosméticos ou produtos 

de higiene pessoal.  

  O quadro de bioprospecção existente no Brasil ocorre em função de sua 

megadiversidade que segundo estudiosos é uma das mais ricas do mundo. 

Nesse aspecto, Péret4 afirma: 

O mais rico entre os países megadiversos do Planeta, o Brasil, possui 
entre 15% e 20% do número total de espécies do mundo; conta com a 
mais diversa flora do mundo, número superior a 55 mil espécies 
descritas, cerca de 22% do total mundial, estimado em 270 mil 
espécies; possui a maior riqueza de espécies de palmeiras – 390 – e 
de orquídeas – 2300. Alguns dos ecossistemas mais ricos do planeta 
em número de espécies vegetais – a Amazônia, a Mata Atlântica e os 
Cerrados – estão localizados no Brasil.  

 Diante desses números, pode-se afirmar que o território brasileiro possui 

um imenso potencial de desenvolvimento de novos produtos fitoterápicos.   

 A seguir, apresentam-se dois quadros situando a classificação mundial 

do Brasil em diversidade por riqueza e, também, por endemismos: 

 

Quadro 1: Classificação Mundial em Diversidade  (Por Riqueza) 
Fonte: INPI5 

                                                 
4 PÉRET DE SANT`ANA, Paulo José. A Bioprospecção no Brasil – Contribuições  para uma gestão ética. Brasília: 

Paralelo 15, 2002, p. 155. 

 

5 Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Revista Panorama da Tecnologia. Rio de Janeiro: março, 2002, 

Ano VIII Nº 19, p. 8. 

 

País Plantas 
superiores 

Mamíferos Aves Repteis Anfíbios 

Brasil 1 1 3 5 2 
Colômbia 2 4 1 3 1 
Indonésia 3 2 5 4 6 
China 4 3 8 7 5 
México 5 5 10 2 4 
África do 
Sul 

6 14 11 9 15 

Venezuela 7 10 6 13 9 
Equador 8 13 4 8 3 
Peru 9 9 2 12 7 
EUA  10 6 12 16 12 

 



 

 

19 

 

 

Quadro 2: Classificação Mundial em Diversidade (Por Endemismos) 
Fonte: INPI6 

  

 De acordo com os quadros apresentados, o Brasil ocupa o primeiro lugar 

em diversidade, por riqueza e por endemismos, no quesito plantas superiores. 

Isso significa que o potencial de uso medicinal dessas plantas é enorme para a 

população brasileira. Bem como, a descoberta de novos usos terapêuticos e 

produção de fármacos a partir do conhecimento tradicional associado a elas.   

 No Brasil, apesar dessa imensa biodiversidade e do potencial comercial 

dos conhecimentos tradicionais, as comunidades que os geram não têm 

acesso aos resultados mercadológicos dos mesmos quando produtos são 

patenteados a partir desses conhecimentos. Em outras palavras, elas não se 

beneficiam dos resultados econômicos que esses conhecimentos produzem no 

mercado.  

 

 

 

                                                 
6 Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Revista Panorama da Tecnologia. Rio de Janeiro: março, 2002, 

Ano VIII Nº 19, p. 9. 

 

País Plantas 
Superiores 

Mamíferos Aves Répteis  Anfíbios  

Brasil 1 4 3 5 2 
Indonésia  2 2 1 6 11 
África do 
Sul 

3 14 17 14 17 

Colômbia  4 12 5 11 1 
Austrália  5 1 2 1 5 
Papua – 
Nova Guiné 

6 9 10 13 8 

México 7 3 6 2 5 
China 8 7 9 7 4 
Madagascar 9 7 8 3 3 
Índia  10 11 12 4 10 
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 Conforme afirma Wandscheer7: 

 

A utilização do conhecimento tradicional por outros países advém em 
sua maioria dos países que possuem em seus territórios a floresta 
tropical, por ser o meio que mais variedade de plantas e animais 
possui. O uso em si não fere os direitos dos povos tradicionais em 
seus usos e costumes; o que prejudica é a restrição imposta a eles 
para utilizarem seus próprios saberes, como acontece quando do 
patenteamento de um ou de mais produtos originários de suas 
culturas. 

 

Em outras palavras, segundo a autora, as comunidades tradicionais  

podem sofrer restrições, em termos de propriedade intelectual, quanto ao uso 

futuro de determinados plantas que, porventura, sejam apropriadas 

indevidamente no âmbito privado do direito. Em suma, além da perda em 

termos econômicos, tais comunidades podem sofrer danos em termos 

ambientais, ameaçando de sobremaneira o modo de vida desses povos e a 

perpetuação de suas práticas histórico-culturais e conhecimentos.   

 Diante dessa perspectiva, resultam vários questionamentos: como 

garantir os direitos de propriedade intelectual (PI) a essas comunidades? A 

quem pertence os direitos de PI: às comunidades que sugeriram as espécies 

com propriedades medicinais ou às empresas comerciais que os patentearam? 

Como essa relação de apropriação patentária da natureza tem gerado 

consequências negativas sobre o meio ambiente e a vida das comunidades 

tradicionais? Como as comunidades podem participar na elaboração de 

instrumentos de proteção de seus conhecimentos tradicionais? 

 Como exemplo da realidade mencionada, a seguir apresenta-se um 

quadro com algumas plantas ou substâncias, derivadas de conhecimentos 

tradicionais relativos a plantas medicinais, os quais foram patenteados por 

pessoas físicas ou empresas  transnacionais: 

 

 

                                                 
7 WANDSCHEER, Clarissa Bueno.  Patentes & Conhecimento Tradicional: Uma abordagem socioambiental da 
proteção jurídica do conhecimento tradicional. Curitiba: Juruá, 2004, p.66. 
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                   Quadro 3: Algumas Plantas e Substâncias Patenteadas 

                 Fonte: INPI8 

Dessa forma, a problemática da bioprospecção no Brasil tem ocorrido 

repetidamente. Essa exploração insidiosa através de patentes ocorre em 

detrimento de povos ou comunidades que, em termos gerais, possuem uma 

relação de sustentabilidade com a natureza. Desse modo, tal prática tem 

prejudicando os ecossistemas e, também, a sociobiodiversidade.   

 

  

                                                 
8 Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Revista Panorama da Tecnologia.Rio de Janeiro: março, 2002, 

Ano VIII Nº 19, p. 11. 
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1.3 Objetivos 

1.4.1 Geral 

 Discutir, numa óptica interdisciplinar, a relação sociedade-natureza na 

apropriação exclusivista de conhecimentos, baseados na tradição de uso da 

natureza, relativa a plantas medicinais em comunidades urbanas que utilizam 

práticas tradicionais relativas a plantas medicinais. 

1.4.2 Específicos  

• Determinar a relação existente entre propriedade intelectual e 

desenvolvimento sócio-ambiental nas comunidades urbanas com 

práticas tradicionais relativas a planta medicinais; 

• Identificar os mecanismos de proteção legal em termos de propriedade 

intelectual referentes às práticas tradicionais relativas a plantas 

medicinais; 

• Relacionar os aspectos religiosos, sócioeconômicos, ambientais e de 

políticas públicas de saúde referentes às práticas tradicionais relativas a 

plantas medicinais; 

• Verificar a percepção pelas comunidades urbanas sobre aspectos de 

desenvolvimento do meio ambiente, em termos de práticas tradicionais 

relativas a plantas medicinais  e propriedade intelectual. 
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1.4 Aspectos Metodológicos 

 

 Este trabalho foi realizado através de revisões bibliográficas (livros, 

teses, dissertações, papers, leis, normas, acordos, tratados, etc) e pesquisa de 

campo com intuito de unir o teórico e o prático na busca de melhor 

compreensão da questão dos conhecimentos tradicionais em face da 

propriedade intelectual.   

 A leitura da bibliografia existente sobre o assunto permitiu aprofundar e 

amadurecer as idéias concernentes ao tema, bem como verificar as lacunas 

existentes e os pontos de vistas ainda não explorados que equacionam a 

questão ambiental à propriedade intelectual. Assim, tal levantamento permitiu 

situar-se diante do estado da arte e descobrir relações que numa primeira 

análise se encontram despercebidas. 

 O trabalho de campo, baseado em pesquisa qualitativa e história oral, foi 

realizado no Centro Nordestino de Medicina Popular (CNMP), localizado na 

cidade de Olinda-PE, e no entorno do Mercado de São José, em Recife-PE. 

 O Centro Nordestino de Medicina Popular (CNMP) é uma entidade sem 

fins lucrativos, Organização Não Governamental - ONG, que faz parte da 

Comissão Nacional na Implementação da Fitoterapia e Plantas Medicinais 

como Política Pública no SUS (Portaria 971). 

 Em sua trajetória, o CNMP apoiou a constituição de 21 farmácias e 

hortas comunitárias; divulgou amplamente o uso correto das Plantas 

Medicinais, publicando a partir do ano 1986 o boletim De Volta às Raízes, que 

contém estudos sobre mais de 100 plantas medicinais brasileiras; implantou no 

município do Brejo da Madre de Deus o Programa de Fitoterapia e Plantas 

Medicinais, apoiado pela Agência de Cooperação Internacional do Japão 

(JICA) e pelo Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social (NUSP) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e, na mesma época, editou o 

vídeo Plantando Saúde realizando uma matéria sobre esse projeto na TV 

Cultura, veiculada no programa Pernambuco Rural. 
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 O Mercado de São José é um mercado popular, construído em 1875, 

que reúne vários tipos de comerciantes, dentre eles, o de plantas ou ervas 

medicinais. A tradição no comércio de fitoterápicos nesse mercado é uma de 

suas principais características.   

 As entrevistas realizadas no CNMP ocorreram com os cultivadores de 

hortas, pessoas que fazem uso de fitoterápicos e com o coordenador Dr. 

Celerino Carriconde o qual possui vasta experiência no campo das plantas 

medicinais. Já no MSJ, elas foram feitas com os mateiros, vendedores-erveiros 

e compradores de plantas medicinais.  

 Em suma, na pesquisa de campo foram observados os aspectos 

concernentes aos fatores de políticas públicas no setor de saúde, sócio-

econômicos, religiosos e ambientais do uso de fitoterápicos. Assim como, a 

ação dos agentes sociais na manutenção dos saberes referentes às plantas 

medicinais e o significado da apropriação patentária desses saberes. 

 

 

1.4.1 Estrutura do Trabalho 

  

 A dissertação foi estruturada em 5 capítulos, de acordo com as 

especificações abaixo, resumidas na figura 1, a seguir: 

v  Capítulo 1: apresenta a introdução, justificativa, problematização, objetivos, 

aspectos metodológicos e estrutura do trabalho a fim de situar o leitor numa 

visão panorâmica do que será abordado; 

v  Capítulo 2: apresenta os fundamentos teóricos através dos principais 

conceitos e definições que norteiam a dissertação; 

v  Capítulo 3: pontua a discussão entre propriedade intelectual e de 

conhecimentos tradicionais fitoterápicos; 

v  Capítulo 4: relaciona o conhecimento tradicional fitoterápico como Direito à 

saúde, abordando aspectos de políticas públicas de saúde e direitos 

humanos; 

v  Capítulo 5: apresenta a pesquisa de campo. 
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 Por último, expõe-se a conclusão da pesquisa realizada, abordando as 

dificuldades relativas ao atual quadro de proteção dos conhecimentos 

tradicionais relativos a plantas medicinais em termos de propriedade intelectual 

no âmbito do Brasil.  
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2. Fundamentos Teóricos 

 

2.1 A noção cartesiana de Natureza como objeto apropriável 

 

 A “órbita do normal” é maniqueísta e propõe uma abordagem cartesiana 

de mundo a qual gera consequências negativas para o homem-natureza. Isso 

leva a descaracterização do homem como ser natural pertencente a um 

Cosmos dinâmico e vivo que se retroalimenta e interage num processo de 

mútua influência ou mão dupla. 

A citada abordagem científico-epistemológica do saber e da vida, 

denominada cartesianismo, objetificou as relações homem-natureza a tal ponto 

que se perde a dimensão holística da realidade ou dimensão essencial (natural 

e social) do homem.  Essa conjectura de dicotomização do corpo-alma, 

matéria-pensamento, eu-outro, razão-emoção, real-imaginário, além do 

arquétipo bem-mal, estabelecem paradigmas que moldam relações 

instrumentais em todas as esferas das realizações humanas.  

A objetificação da vida, o pragmatismo, o reducionismo, o utilitarismo, o 

desencantamento do mundo, a dessacralização da natureza, o tecnocentrismo, 

o capitalismo como um todo, conduziram o homem à perda da dimensão de 

complexidade e da interdependência de fatores que regem seu corpo e a 

natureza. Nesse sentido, por exemplo, a lógica altamente excludente do 

modelo tradicional de ciência corrompeu a nutrição e a medicina ocidental ao 

ponto de enxergarem o homem como uma conta de débitos/créditos calóricos 

ou a saúde como ausência de doenças. 

 A tecnociência nega a tradição e o saber não metódico (dito fantasioso, 

folclórico, místico), assim o curandeiro, o naturalista, a rezadeira, a parteira, o 

xamã, bem como, métodos alternativos de tratamento, como acupuntura, não 

são vistos com bons olhos, nem são merecedores de credibilidade por parte do 

meio acadêmico científico ocidental.  Por que negar anos de tradição, cultura e 

conhecimentos tradicionais? 



 

 

27 

O caráter de negação e desvalorização da sabedoria tradicional pela 

moderna medicina é sintetizado Szasz9: 

 

[...] o médico moderno, e especialmente o psiquiatra, tem 
sistematicamente repudiado seu verdadeiro ancestral medieval, um 
feiticeiro ou bruxo, humilde e sem reputação. Ele prefere, ao 
contrário, traçar sua descendência diretamente dos médicos 
hipocráticos da Grécia antiga, saltando em silêncio o embaraço da 
Idade Média... a classe médica tem pago o alto preço que tal 
barganha com a falsidade traz, invariavelmente, consigo. Negando 
suas origens – identificando-se, na verdade, com aqueles que 
agrediram seus predecessores – o médico moderno perde sua 
identidade como uma pessoa capaz de efetuar curas, modestas mas 
independentes, com uma atitude cética diante da autoridade social 
estabelecida, tornando-se um servil vassalo do Estado...Nas histórias 
oficiais da medicina contemporânea o repúdio às feiticeiras e bruxas, 
enquanto pessoas capazes de efetuar curas, cria um elo importante 
nesta fatal transformação do papel do médico, de um empreendedor 
individual a um funcionário burocrático. 

 

Portanto, como se verifica, esse jogo de negação, ocultação, silêncio, de 

dois pesos e duas medidas, de adequação as normas vigentes, de descaso 

com a vida, de divisão e confusão reina por toda parte.  O materialismo 

científico se apodera do corpo e alma das pessoas num processo avassalador 

de alienação e subjugação.  

Esse paradigma de verdade objetiva, quantificável,  na qual os meios 

justificam os fins, apregoa o total domínio e controle da natureza. Obviamente, 

preponderância e exploração não apenas sobre aquilo que se entende por 

natural, mas também, do homem pelo homem, de uma etnia sobre outra, de 

uma classe social sobre outra, de uma opção de vida em detrimento de outra, 

de uma religião sobre outra, etc; enfim, a dominação, a anulação, a eliminação, 

a subjugação de tudo aquilo que é “diferente” ou “anormal”, ou seja, daquilo 

que não interessa ao sistema hegemônico. Enfim, nessa perspectiva, a 

sociedade-natureza existe para ser explorada. Como assinalou Passmore10: 

 

                                                 
9 S. Szasz, Thomas. The Manufacture of Madness: A Comparative Study of the Inquisition and the Mental Health 
Movement. SUP:  1997 (1970), p. 93-94. 
10 PASSMORE, John. “Attitudes to Nature”. In: Peter, R.S., Ed. Nature and Conduct. Royal Institute of Philosophy 
Lectures, Vol. VIII, 1973-74. London: McMillan, 1975, p. 251-264. Tradução Christine Rufino-Dabat. 
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Assim, o dualismo cartesiano podia ser usado, e foi usado, para justificar a 
ideia de que, nas suas relações com a natureza, o homem não era sujeito a 
nenhuma restrição moral. Mas, ao mesmo tempo, Descartes separou sua 
doutrina da sua associação histórica com a opinião segundo a qual tudo é 
feito para o uso do homem – opinião que ele qualificava de “infantil e 
absurda”. Era patente, achava ele, que “uma infinidade de coisas existem, ou 
existiram, que nunca foram contempladas ou entendidas por homem nenhum, 
e que nunca foram de qualquer uso para ele”. Sem dúvida, o homem podia de 
fato utilizar o que ele encontrara na natureza, e ele realmente tinha que fazê-
lo, mas a natureza não existia como alguma coisa feita, toda pronta para ele. 
Para poder utilizá-la, ele tinha que primeiro transformá-la. Não é 
surpreendente, portanto, encontrar Descartes proclamando que é tarefa do 
homem “tornar-se senhor e dono da natureza”; atitude correta frente ao 
mundo é, na sua opinião, a de explorá-lo. O paradigma da substância material 
expressa-se para Descartes num pedaço de cera, o símbolo tradicional da 
maleabilidade.  

 

Como se apreende da citação anterior, o homem em sua relação com a 

natureza é senhor absoluto, usando-a e moldando-a conforme seus interesses. 

Afinal, nessa óptica, a natureza é inerte, passiva, sem poder de ação diante do 

humano. Desse modo, o homem se distancia e não se enxerga nela. 

Conseqüentemente, é permitido explorá-la.  

  Ainda, é oportuno pontuar que o caráter preponderante da cosmovisão 

de natureza está atrelado às idéias da classe dominante, pois elas são 

transmitidas ininterruptamente para a população, que como um prisioneiro no 

mito da caverna de Platão só enxerga limitadamente a realidade, 

acostumando-se com as sombras que se projetam daquilo que se entende por 

natureza.  Como bem evidenciou Marx11: 

 

As idéias (Gedanken) da classe dominante são, em todas as épocas, 
as idéias dominantes; ou seja, a classe que é a força material 
dominante da sociedade é, ao mesmo tempo sua força espiritual 
dominante. A classe que dispõe dos meios de produção material 
dispõe também dos meios de produção espiritual, o que faz com que 
sejam a ela submetidas, ao mesmo tempo, as idéias daqueles que 
não possuem os meios de produção espiritual. As idéias dominantes, 
são, pois, nada mais que a expressão ideal das relações materiais 
dominantes, são essas relações materiais dominantes 
compreendidas sob a forma de idéias; são portanto, a manifestação 
das relações que transformam uma classe em classe dominante; são 
dessa forma, as idéias de dominação. 

 

                                                 
11 Marx & Engels. A ideologia Alemã. Martin Claret, 2007, p. 78. 
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Logo, o caráter preponderante da ideia da natureza é ditado por aqueles 

que dominam os meios de produção. Tal mecanismo de controle é de 

fundamental para manutenção do capitalismo em sua apropriação maximizada 

da natureza.  

Diante disso, o entendimento do cartesianismo, juntamente com os 

modelos socioeconômicos vigentes da cultura ocidental e o conhecimento 

científico, como instrumentos avassaladores, poderosos e excludentes é de 

fundamental importância para compreensão da idéia de natureza como objeto 

apropriável. Pois, tal processo reverbera na apropriação de conhecimentos 

tradicionais relativos a plantas medicinais. 

 

2.2 A noção de Natureza no processo de globalização neoliberal 

 

A imagem da Terra vista do alto a partir da conquista espacial no final 

dos anos 50 foi um duro golpe na visão antropocêntrica. A partir desse 

momento histórico, o planeta passou a ser visto como uma IMAGEM através da 

objetiva de uma máquina fotográfica a qual caracterizou de modo contundente 

a Terra como um globo azul, finito, redondo e solto no espaço. Como afirma 

Porto-Gonçalves (2007): a globalização naturaliza-se. 

A naturalização da globalização vai longe nos corações e mentes 

humanos. Já não existem fronteiras que não possam ser ultrapassadas ou 

culturas que não possam ser atingidas pelo processo de mundialização ou 

planetarização. Assim, a globalização firma-se não como um termo neutro, mas 

como um processo avassalador capitalista que, sobretudo, nos últimos 30/40 

anos, uniformiza o discurso de dominação das classes hegemônicas ditadas 

pelo capital internacional.  

Nesse aspecto, contribuiu o avanço da técnica, particularmente no 

campo das comunicações e transportes, que encolheu o mundo e colaborou 

para o aumento da distância entre ricos e pobres, com consequente 

agravamento dos problemas ambientais em nível global.  Assim, a técnica tem 
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manipulado o discurso em torno das desigualdades socioeconômicas através 

de soluções paliativas que são oferecidas através das noções de qualidade de 

vida, desenvolvimento sustentável, ecodesenvolvimento, dentre outros, que na 

verdade preparam a frustração do amanhã. Assim, é necessário repensar o 

caminho que a humanidade está trilhando a fim de alcançar soluções que 

garantam a perpetuação da vida no planeta em todas as suas formas, pois o 

modelo vigente tende a aniquilação da sustentabilidade. 

A globalização neoliberal oferece um mundo sem fronteiras, no qual a 

circulação de bens, mercadorias e do capital especulativo financeiro são 

facilitados ao máximo, porém a mobilidade geográfica dos pobres é impedida 

na mesma proporção que são colocados na periferia da modernidade e do 

avanço tecnológico. Na verdade, a globalização exclui do jogo os menos 

favorecidos e incentiva a competição, o individualismo, o narcisismo, a cultura 

de massa, o consumismo,etc. Enfim, ela instrumentaliza as ações humanas a 

um conjunto de significados e visões de mundo que objetifica o homem ao 

extremo e o separa da natureza a qual é explorada soberbamente em nome do 

progresso econômico. 

Isso fica evidente nas palavras de Porto-Gonçalves12: 

 

Afinal, estamos diante, nesses últimos 30-40 anos de globalização 
neoliberal, de uma devastação do planeta sem precedentes em toda 
a historia da humanidade, período em que, paradoxalmente, mais se 
falou de natureza e em que o próprio desafio ambiental se colocou 
como tal. Daí ser fundamental entendermos a natureza do processo 
de globalização e de que modo esse processo implica ou não a 
globalização da natureza. 

 

Por conseguinte, a noção de natureza-objeto, como fonte de recursos a 

serem explorados, no processo de globalização opera numa escala nunca 

dantes vista. Gerando danos ambientais sem precedentes em nível mundial.  

 

                                                 
12 PORTO-GONÇALVES, C.W. A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2006, p 20. 
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A globalização neoliberal criou um mundo cada vez mais 

interdependente e desigual no qual a hierarquização das relações de poder 

entre os países ricos e o resto do mundo está subordinada ao capital financeiro 

internacional. Esse processo de mundialização ocorreu em quatro etapas, a 

saber: 

1ª Fase – O colonialismo e a implantação da moderno-colonialidade 

(do século XV-XVI ao século XVIII...até hoje): a partir da descoberta da 

América, pode-se localizar o início do processo de globalização com o 

estabelecimento do padrão de poder chamado sistema-mundo, definido por 

Wallerstein,  que passou a governar o mundo após 1492.  Assim, a colonização 

da América permitiu a Europa a reunir forças para se impor ao mundo como 

centro hegemônico e isso ao preço da subjugação de povos e culturas, tais 

como, os indígenas e os africanos. Diga-se de passagem, que a Europa 

também se ergueu diante da exploração da natureza do Novo Mundo. Assim, o 

processo de globalização envolveu dominação do homem pelo homem e do 

homem sobre a natureza (minérios e produtos primários); 

2ª Fase – O capitalismo fossilista e o imperialismo (do século XVIII 

ao início do século XX...até hoje): a descoberta da máquina a vapor, mudou o 

panorama do mundo em função do melhor aproveitamento da energia solar 

fotossintetizada e mineralizada. A partir daí, dissocia-se o local onde se extrai a 

matéria-prima do lugar onde ela é transformada e consumida. Assim, 

transformam-se as relações de poder sociedade-natureza com o uso da 

máquina a vapor e o mundo passa a ser mais dependente da indústria e dos 

financiamentos dos bancos. Desse modo, o capitalismo se apodera do tempo e 

do espaço, instrumentalizando conflitos de todas as ordens (guerras pelo 

controle das fontes de matéria-prima ou lugares e regiões estratégicas); 

3ª Fase – O capitalismo de estado fossilista fordista (de 1930 aos 

anos de 1960-70...até hoje): o fordismo passa a dominar com a idéia de um 

capitalismo popular (partilha de riqueza entre o capital e o trabalho) o qual não 

considerava os limites da natureza ou capacidade de carga do planeta. Após 

1945, para além do fordismo, assinala-se a importância do Estado no 



 

 

32 

planejamento do desenvolvimento e, também, interferência de organismos 

multilaterais ou entidades supranacionais como a Organização das Nações 

Unidas (ONU), o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) e o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), etc. Nesse momento, os Estados Unidos rompem 

com o padrão-ouro e o dólar passa a ser o novo lastro ao qual os demais 

países deveriam recorrer. A partir daí, ocorre a financeirização cada vez maior 

da economia mundial;   

4ª Fase – A globalização neoliberal (período técnico-científico-

informacional): período no qual a financeirização opera através da alienação da 

produção material a qual existe a partir dos recursos naturais. Ocorre, também, 

o redesenho da geografia do comércio mundial, entre 1980 e 1990, que ocorre 

entre a maioria dos países desenvolvidos. Além da perpetuação do 

neocolonialismo e do imperialismo através da manutenção das dívidas 

externas e políticas de ajustes sobre países periféricos e exploração de suas 

riquezas naturais. Assim, a globalização neoliberal vem destruindo a natureza 

de um modo nunca visto para a manutenção e reprodução do sistema 

capitalista em todo planeta Terra. 

Isso posto, verifica-se que o desafio ambiental expõe os limites dos 

recursos do planeta, bem como das desigualdades entre os homens, e 

questiona o modelo de desenvolvimento imposto pelo sistema capitalista. 

Afinal, a dominação da natureza como tem sido feita até o momento é 

insustentável e reproduz o quadro de dominação dos ricos sobre os pobres.  

 Precipuamente, o capitalismo é fundamentado numa visão 

antropocêntrica da realidade. O suporte a tal idéia está numa estrutura social 

de opressão, violência, expropriação do trabalhador da terra; numa ciência 

moderna fragmentada, individualizada e míope; em neomitos ambientalistas ou 

conservacionistas explícitos na noção de áreas naturais protegidas sem 

população; em divisões socioculturais tidas com “naturais”, tais como, rico-

pobre, opressor-oprimido, culto-inculto, forte-fraco, homem-mulher etc; em 

instituições religiosas que favorecem a concepção de domínio do homem sobre 
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o meio. Enfim, num conjunto de paradigmas que sustentam a idéia de 

subordinação da natureza pelo homem. 

 A base de sustentação do modo de produção capitalista estava e está 

amparado numa relação de expropriação do OUTRO. A sociedade capitalista, 

regulada pelo mercado, transformou "tudo" em mercadoria, seja, o ar, as 

águas, o solo, os conhecimentos tradicionais, até o próprio ser humano. Essa 

relação de alteridade capitalista enxerga os recursos bióticos vegetais e 

animais como fontes inesgotáveis que devem e podem ser explorados em 

nome do progresso econômico. Tal ideologia opera através dos mais diversos 

níveis de manipulação, gerando uma sociedade míope, alienada e 

fragmentada.  

 Porto-Gonçalves13 ressalta bem esse aspecto:  

Para dominar a natureza, como mandam os fundamentos da 
sociedade moderno-colonial, é preciso que se domine os homens (e 
mulheres), sem o que a natureza não pode ser dominada. Para que a 
natureza possa ser submetida, numa sociedade fundada na 
propriedade privada da natureza, é preciso que haja um conjunto de 
técnicas que faça com que cada um aceite essa idéia como natural, 
como, por exemplo, sacerdotes ou juristas dizendo que a propriedade 
privada é sagrada ou é natural. Há técnicas para isso, no caso, 
técnicas jurídicas e técnicas pedagógicas. As técnicas, vê-se, não se 
restringem ao campo das relações dos homens e mulheres com a 
natureza. Talvez o espanto maior que se tenha diante da obra de 
Maquiavel se deva ao fato de em O Príncipe ter demonstrado as 
técnicas de poder.  

  

 Portanto, a racionalidade no mundo moderno-colonial não considera as 

culturas tradicionais, nem os recursos da natureza; muito pelo contrário, ela 

domina, separa e controla tudo em função da produtividade. Isso tem gerado 

inúmeras consequências para o planeta, tais como, poluição em todas as suas 

formas, escassez de água potável, perda da produtividade dos solos, escassez 

de minerais, mau uso das fontes tradicionais de energia, dentre outras, 

sustentando uma distinção entre natureza e cultura, homem de natureza. Como 

aponta Porto-Gonçalves14:  

 
                                                 
13 PORTO-GONÇALVES, C.W. A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2006, p 81. 
14 PORTO-GONÇALVES, C.W. A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2006, p 83. 
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Por tudo isso, é preciso assinalar o absurdo que é a idéia, no mundo 
moderno-colonial tornada tão natural, que separa natureza de cultura, 
homem de natureza. Essa idéia funda toda a ciência ocidental que, se 
por um lado, é responsável pelo desenvolvimento fantástico que 
podemos observar em muitas das coisas que cercam nosso cotidiano 
é, também, responsável por uma série de efeitos, como desastres e 
devastações de vários tipos, que derivam não só desse 
cartesianismo, que sustenta essa distinção constitutiva entre natureza 
e cultura, como também das relações sociais e de poder que nos 
conformam: Natureza e cultura separadas e Dominação da natureza 
são idéias gêmeas.  

 

Enfim, a superação do desafio ambiental requer técnicas, porém essas 

devem levar em conta as relações sociais e de poder que possam conduzir a 

humanidade a uma relação de sustentabilidade com a natureza da qual ela faz 

parte e nunca esteve dissociada como tal. 

 

3. Propriedade Intelectual e Conhecimentos Tradicionais  

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948, em seu 

artigo 17, enuncia:  

1. Todo homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros; 

2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 

[...] 

 

  Como se verifica na DUDH, é assegurado ao homem, seja 

individualmente ou coletivamente, o direito de conservar aquilo que lhe 

pertence, bem como não ser privado de modo arbitrário desse bem. No 

entanto, na contemporaneidade, isso não tem sido necessariamente observado 

quando se trata de direitos relativos a conhecimentos tradicionais, sejam 

fitoterápicos ou não. 

 A esse respeito, nem Convenções, nem Organizações Multilaterais, tais 

como, Convenção da Diversidade Biológica (CDB), Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI) e Organização Mundial do Comércio (OMC), 

possuem unicidade de visão em relação aos Direitos de Propriedade Intelectual 
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(DPI) sobre conhecimentos tradicionais fitoterápicos. O tema é recorrente e tem 

sido alvo de debates em todo mundo. 

 

3.1  Propriedade Intelectual  

Inicialmente, é importante esclarecer o significado da expressão 

Propriedade Intelectual  a fim de melhor percepção do assunto em tela. 

A expressão Propriedade Intelectual, composta por duas palavras, pode 

ser desmembrada a partir de seus constituintes com base no Latim. Assim, 

tem-se Proprietate, como qualidade de próprio, aquilo que pertence ou o direito 

legítimo, e o vocábulo Intellectualis relativo à inteligência, próprio do intelecto.  

Portanto, a partir dessa perspectiva, Propriedade Intelectual seria um direito 

legítimo que decorre da capacidade intelectiva do ser humano.  

Segundo a OMPI15, a Propriedade Intelectual é entendida como: 

 

La propried intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las 
invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las 
imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. 

 

 Como se percebe acima, a própria OMPI não disponibiliza uma 

definição precisa de Propriedade Intelectual, mas apenas enumera as criações 

da mente humana que possuem relação com tal instrumento jurídico. Nesse 

sentido, tal acepção não é conclusiva.  Pois, falta o arremate conceitual relativo 

à proteção jurídica da Propriedade Intelectual.  

Ainda, a OMPI16 esclarece: 

 

La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los 
conocimientos que pueden incorporarse en objetos tangibles, de los que se 
puede hacer un número ilimitado de ejemplares en todos los lugares del 
mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la 
información y conocimientos reflejados em los mismos. 

                                                 
15 Disponível em http://www.wipo.int/about-ip/es/. Acesso em 16.04.2009. 
Tradução livre: “a propriedade intelectual tem a ver com as criações da mente humana, tais como, invenções, obras 
literárias, artísticas, desenhos, símbolos, nomes, imagens e modelos de utilidade utilizados no comércio”. 
16 Disponível em http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf. Acesso 
em 16.04.2009. 
Tradução livre: “a propriedade intelectual tem a ver com a informação ou conhecimentos que podem ser incorporados 
em objetos tangíveis, podendo-se fazer um número ilimitado de exemplares em todos os lugares do mundo. A 
propriedade intelectual não reside nos ditos exemplares, mas antes, nas informações e conhecimentos refletidos nos 
mesmos”. 
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Como se depreende, Propriedade Intelectual não são os objetos 

produzidos ou reproduzidos em algum tipo de indústria. Em essência, 

Propriedade Intelectual diz respeito às informações ou conhecimentos que são 

agregados a esses objetos os quais refletem o esforço intelectual humano.  

 Reiterando, pode-se citar a definição de Propriedade Intelectual proposta 

por Del Nero17: 

 

Propriedade intelectual refere-se às ideias, construtos, que são 
essencialmente, criações intelectualmente construídas a partir de formas de 
pensamento que se originam em um contexto lógico, ou socialmente 
aplicável ao conhecimento técnico-científico, desencadeando ou resultando 
em uma inovação. 

  

 Portanto, como ressalta a autora, a Propriedade Intelectual não está 

dissociado do contexto social a qual foi criada. Logo, ela perfaz um arcabouço 

que deriva de relações lógicas estabelecidas entre os atores sociais e o 

ambiente em que vivem. Tal conjuntura gera inovações (respostas) que são 

resultantes de problemas (causas) existentes na sociedade.  

Ainda, como assinala Sherwood18, “os produtos da mente têm uma vida 

independente de sua proteção legal”. Portanto, não basta serem produtos do 

pensamento para se configurarem como Propriedade Intelectual, pois eles 

possuem existência per si. Assim, o autor afirma, “quando os produtos da 

mente recebem proteção pública, o conceito de Propriedade Intelectual pode 

ser usado adequadamente”. Portanto, os produtos da mente humana devem 

ser considerados Propriedade Intelectual somente quando amparados por um 

sistema de leis que os protegem. Deste modo, as criações da mente humana 

protegidas legalmente serão entendidas como Propriedade Intelectual no 

presente trabalho. 

 

                                                 
17 NERO, Patrícia Aurélia del.  Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1998, p.38. 
18 SHERWOOD, Robert M. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico. São Paulo: Ed. da 
Universidade de São Paulo, 1992, p.23. 
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Isso posto, pontua-se que a Propriedade Intelectual divide-se em dois 

grupos:  

1. Propriedade Industrial: composta por criações utilitárias, 

industriais, comerciais ou extrativas, tais como, patentes, marcas, 

desenhos industriais, indicações geográficas e cultivares; 

2. Direito Autoral e Direitos Conexos: engloba a proteção da 

expressão literária, artística ou científica, utilizada para 

exteriorizar uma inspiração intelectual, fixada num suporte 

qualquer, sob a forma de uma obra intelectual.   

No presente trabalho, o foco se encontra na propriedade industrial, 

precisamente, nas patentes. Desse modo, refinar-se-á o entendimento sobre tal 

dispositivo através de sua definição, finalidade, benefícios e restrições.  

Por patente, entende-se o título temporário de propriedade outorgado a 

um inventor pelo Estado de direito. A finalidade da patente é dar proteção aos 

progressos da tecnologia e, também, aos aperfeiçoamentos das criações 

existentes, incentivando o desenvolvimento social, econômico e tecnológico 

através da recompensa da criatividade intelectual. 

Os benefícios da patente residem no fato do titular da mesma ter o 

direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, colocar à 

venda, usar e importar produto patenteado no território de proteção do mesmo. 

Em outras palavras, o titular da patente pode impedir terceiros de comercializar 

a invenção e dela obter lucros por certo período (geralmente, 20 anos).  

Uma vez depositado um pedido de patente, coexistem duas abordagens 

gerais: em alguns países, somente o respeito às formalidades é verificado; em 

outros, o pedido é também examinado quanto a essência, por um técnico no 

assunto, encarregado de verificar que o pedido está conforme os requisitos de 

patenteabilidade. 
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Em relação às condições de patenteabilidade, uma invenção deve estar 

revestida das seguintes prerrogativas: 

a) novidade: entende-se que é tudo aquilo que nunca foi realizado, 

executado ou usado anteriormente, ou seja, tudo aquilo que não está 

compreendido no estado da técnica; 

b) atividade inventiva: algo que não pode ser deduzido por uma pessoa 

com conhecimentos medianos sobre a matéria em análise, ou seja, algo que 

para um técnico no assunto não decorra de maneira evidente ou óbvia do que 

já existe; 

c) aplicação industrial: a invenção tem que ser passível de ser 

reproduzida em escala industrial. 

Além dessas condições, pode-se acrescentar o requisito da não 

proibição legal. Isso significa que somente é patenteável aquilo que não recaia 

nas proibições legais da legislação do país ao qual se requer a patente. Tal fato 

ocorre em função dos direitos de Propriedade Intelectual terem âmbito 

territorial, isso quer dizer que os mesmos são tutelados no território onde estão 

registrados ou depositados.  

Como exemplo de proibição legal na legislação brasileira, tem-se que 

não é permitido o patenteamento do todo ou parte de seres vivos naturais e 

materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, 

inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os 

processos biológicos naturais19. 

 Tradicionalmente, o sistema jurídico de Propriedade Intelectual envolve 

questões inter-relacionadas a outras disciplinas humanas, tais como sociologia, 

economia, política, história, engenharia, relações internacionais e, 

contemporaneamente, meio ambiente, incluindo a apropriação de plantas e 

animais. De tal modo, vinculando múltiplas abordagens à questão da 

propriedade intelectual a qual se estabelece como interdisciplinar.  

 

                                                 
19 Lei da Propriedade Industrial – LPI, Lei 9.279 de 14 de maio de 1996. Artigo 10, IX. 
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 Devido ao crescente avanço da ciência no século XXI, frisa-se que a 

Propriedade Intelectual se encontra em mutação em função do 

desenvolvimento de novas atividades empresariais, científicas e culturais. 

Desse modo, dissolvendo fronteiras e perfazendo conceitos que englobam 

novas realidades de produtos, processos e serviços.  

 A esse respeito, pode-se citar o avanço da biotecnologia que tem 

expandido o conceito daquilo que se entende por natural, confrontando o 

sistema de Propriedade Intelectual no que se refere ao “patenteamento da 

natureza”. Tal fato repercute enormemente no sistema de patentes o qual já 

não se encontra bem definido quanto à divisão entre o que é próprio da 

natureza daquilo que é feito pelo homem.   

 Desse modo, no século XXI, o desafio do sistema de patentes é 

estabelecer a fronteira entre coisas da natureza que ocorrem espontaneamente 

sem a intervenção humana e coisas da natureza que são resultados ou 

resultantes da ação do homem através da técnica. Tal questão é bastante 

complexa por envolver várias interfaces conceituais e a enorme capacidade 

interventiva da ciência sobre a natureza.    

 No sentido evolutivo da Propriedade Intelectual, segundo Barbosa20, 

pode-se contrapor dois quadros que distinguem a modificação dos direitos de 

Propriedade Intelectual com as novas atividades empresariais, científicas e 

culturais. O primeiro (quadro 4) diz respeito à concepção bem delimitada 

(linhas cheias, fronteiras bem demarcadas) de Propriedade Intelectual, o 

segundo (quadro 5) a mutação e intersecção (linhas pontilhadas, efusão de 

conceitos) de mecanismos que se refazem devido a necessidade de novas 

formas de proteção.  

 

 

 

                                                 
20BARBOSA, Claúdio R. Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009, p 58 e 59. 
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 O quadro 4 estabelece um sistema de Propriedade Intelectual bem 

definido e estanque. Nele os institutos de Propriedade Intelectual estão 

divididos segundo suas duas áreas tradicionais, a propriedade industrial e o 

direito autoral. Ainda, percebe-se a proteção sui generis para as proteções que 

não se enquadravam em nenhum das duas clássicas citadas anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 -  Propriedade Intelectual com bordas bem definidas21 

  

 No entanto, diante das mudanças técnico-científicas e do 

desenvolvimento da Propriedade Intelectual baseada na informação esse 

quadro ficou defasado. Como afirma Barbosa22: 

 

 

                                                 
21BARBOSA, Claúdio R. Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009, p 58 e 59. 
22BARBOSA, Claúdio R. Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009, p 57. 
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Não é por outro motivo que o questionamento sobre os limites desses 
institutos da propriedade intelectual tem sido ponto central de algumas 
controvérsias. Com efeito, o desenfreado crescimento da importância dos 
produtos baseados em propriedade intelectual, a resistência que os ativistas 
oferecem aos efeitos da globalização, a busca de proteção por modelos 
híbridos e diretamente ligados aos conhecimentos tradicionais, à 
diversidade genética dos Estados nacionais, as patentes de métodos de 
negócio, todos estes elementos colocam em xeque as instituições jurídicas 
consolidadas e responsáveis pela proteção à propriedade intelectual. 

   

 Essa realidade apontado pelo autor citado, anteriormente, engendra um 

novo quadro de Propriedade Intelectual como a seguir: 

 

 

 Quadro 5 -  Propriedade Intelectual com bordas não bem definidas23 

                                                 
23BARBOSA, Claúdio R. Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009, p 58 e 59. 
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 No quadro 5, vê-se o diálogo entre as áreas de Propriedade Intelectual 

diante do avanço tecnológico e da necessidade de novas formas de proteção. 

Também, ressalta-se a proteção dos conhecimentos tradicionais num regime 

sui generis, acompanhando a tendência da dissolução das fronteiras entre as 

áreas clássicas antes existentes.  

Em suma, as modificações ou avanços da tecnociência durante o século 

XX e sua continuidade através desse século XXI, engendram um novo quadro 

de apropriação da natureza. Agora, os limites daquilo que é essencialmente 

natural estão na esfera da bioética e já não é possível distinguir com facilidade 

os limites sobre a manipulação da vida, entre o que se entende por natural 

daquilo que é resultado da ação humana que modifica a natureza (aquilo que 

pode ser patenteável).  

 De fato, a questão da apropriação exclusivista dos recursos naturais é 

um ponto central nesse aspecto, pois envolve visões de mundo e relações 

sociedade-natureza que ultrapassam o debate jurídico-institucional ou 

ecológico. 

 Nesse sentido, Proner24 preceitua: 

 

Uma primeira visão entende que a natureza e seus recursos devem 
permanecer, sempre que possível, in natura, sem interferência que não 
sejam essencialmente vitais, decorrentes de hábitos de vida e subsistência 
de comunidades indígenas ou habitantes (camponeses, agricultores) em 
uso sociocultural tradicional, respeitando os limites e possibilidades da terra. 
Não raro esta posição passa a ser sustentada com fundamento religioso, 
sob argumento de não interferência no mundo natural criado em benefício 
dos seres humanos em seu conjunto, além de constituir iniciativa antinatural 
(artificial). Mas também existem outros interlocutores, distantes da 
apreciação mística, capazes de ordenar os argumentos em defesa de 
modos de vida mais saudáveis e equilibrados, argumentando a própria 
sustentabilidade da natureza e das inter-relações homem natureza. Trata-
se, portanto, de posição que merece ser conhecida e respeitada. 

  

 

 

                                                 
24 PRONER, Carol.  Propriedade Intelectual e direitos humanos: sistema internacional de patentes e direito ao 
desenvolvimento. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2007, p.384. 
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Como se verifica, não existe uma unicidade de ponto de vista quanto à 

questão da apropriação e proteção dos recursos naturais. No entanto, é salutar 

a construção de um sistema de Propriedade Intelectual que garanta a 

sustentabilidade da natureza.  Logo, as questões suscitadas nesse aspecto 

devem questionar o atual sistema de Propriedade Intelectual. Pois, o mesmo 

tem caminhado no sentido de abertura para proteção exclusivista dos 

conhecimentos referentes às diversas formas de manipulação da vida, dentre 

eles, os conhecimentos tradicionais fitoterápicos. Isso, provavelmente, levaria a 

conflitos entre povos e regiões, afetando diversas culturas de modo irrestrito e 

totalitário.                                 

 

3.2 Conhecimentos Tradicionais  

 

Não existe um consenso do que seja conhecimento tradicional (CT). 

Dessa forma, não se pode apresentar uma acepção firme para a expressão 

devido à flexibilidade do conceito. Em suma, até agora, não há uma definição 

universalmente reconhecida que determine CT precisamente. Sendo assim, 

pode-se exprimir algumas visões sobre o assunto.  

Primeiramente, pode-se expor o ponto de vista da OMPI sobre CT a 

partir dos encontros do Comitê Intergovernamental sobre propriedade 

intelectual e recursos genéticos, conhecimentos tradicionais e folclore25, o qual 

foi criado no ano 2000 para definir e examinar questões de Propriedade 

Intelectual pertinentes a esses temas, assim o comitê esclarece:  

 

Os conhecimentos tradicionais se dividem em diferentes subsetores, alguns 
dos quais se designam como conhecimentos indígenas, o folclore, os 
conhecimentos da medicina tradicional e outros. Contrariamente ao que se 
pensa em geral, os conhecimentos tradicionais não são necessariamente 
antigos. Esses são nascidos com o tempo, pois se trata de um processo de 
criação periódica, inclusive cotidiana, à medida que os indivíduos e as 
comunidades vão resolvendo os problemas que surgem no entorno social e 
físico. Por conseguinte, os conhecimentos tradicionais são, em muitos 
aspectos, realmente conhecimentos contemporâneos. 

 

                                                 
25 Tradução do sítio da OMPI, disponível em http://www.wipo.int/about-
ip/es/studies/publications/genetic_resources.htm. Acesso em 17.04.2009. 
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Desse ponto de vista, o CT engloba uma variedade de conhecimentos, 

dentre eles, os relativos à medicina tradicional que está diretamente 

relacionada ao uso de plantas medicinais.  Ainda, como uma de suas 

características, o CT se configura como um processo geracional que atravessa 

e reformula-se com o tempo, considerando-se contemporâneo desse ponto de 

vista.  

Reiterando essa noção, pode-se citar Diegues26:   

 

Conhecimento tradicional pode ser definido como o saber e o saber-fazer, a 
respeito do mundo natural e sobrenatural, gerados no âmbito da sociedade 
não urbano/industrial e transmitidos oralmente de geração em geração. Para 
muitas dessas sociedades, sobretudo as indígenas, existe uma interligação 
orgânica entre o mundo natural, o sobrenatural e a organização social. 
Nesse sentido, para estas últimas, não existe uma classificação dualista, 
uma linha divisória rígida entre o “natural” e o “social” mas sim um 
continuum entre ambos. 

 

Aqui, percebem-se mais algumas singularidades do CT, dentre elas, o 

fato de ser de natureza prático-teórica, bem como , ser um conhecimento 

continuum no qual o natural, o sobrenatural e o social estão em constante 

interação ou influência. Além disso, é um conhecimento transmitido oralmente 

através das gerações. 

Ainda, tem-se a definição de CT segundo parâmetros estabelecidos no 

sítio27 da Convenção sobre Diversidade Biológica:  

Conhecimento tradicional se refere aos conhecimentos, inovações e práticas 
das comunidades indígenas e locais em todo o mundo. Desenvolvido a 
partir da experiência adquirida ao longo dos séculos e adaptados à cultura 
local e do ambiente, o conhecimento tradicional é transmitido por via oral de 
geração em geração. Tende a ser propriedade coletiva e assume a forma de 
histórias, canções, folclore, provérbios, valores culturais, crenças, rituais, 
leis comunitárias, língua local e as práticas agrícolas, incluindo o 
desenvolvimento das espécies vegetais e raças de animais. Conhecimento 
tradicional é principalmente de natureza prática, nomeadamente em 
domínios como a agricultura, pesca, saúde, horticultura e silvicultura. 

 

                                                 
26 DIEGUES, Antônio Carlos (org.). Etnoconsevaçao Novos Rumos para a Conservação da Natureza nos 
Trópicos. São Paulo: Hucitec, 2000, p 30.  
27 Tradução do sítio da Convention on Biological Diversity (CBD), disponível em http://www.cbd.int/tk/material.shtml. 
Acesso em 19.04.2009. 
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Como se afirma acima, o CT assume várias formas ou manifestações, 

tende a ser propriedade coletiva, referindo-se a conhecimentos, inovações ou 

práticas de comunidades indígenas28 ou locais. 

Portanto, pode-se resumir algumas peculiaridades associadas do CT:  

1. São conhecimentos indígenas ou não que podem ser 

encontrados em todo o mundo; 

2. Referem-se a inovações, práticas ou conhecimentos diversos 

sobre a sociedade-natureza, adaptados a cultura e entorno 

locais; 

3. São transmitidos oralmente através das gerações, refletindo a 

experiência adquirida através do tempo; 

4. São processuais e retro-alimentados, perfazendo novos 

conceitos e descobertas diante da realidade; 

5. Englobam diversas formas de manifestação, tais como, 

lendas, contos, cantigas, rituais, leis comunitárias, formas de 

uso da terra e relações homem-natureza; 

6. Tende a ser propriedade coletiva.  

Assim, pode-se afirmar que o conhecimento tradicional (CT) também diz 

respeito ao conhecimento relativo a sabedoria (conhecer, identificar, conservar, 

preservar, descrever, manejar, atribuir valores) e ao uso das plantas medicinais 

através de rituais, poções, aluás, pós, beberagens, misturas, inalações, 

infusões, cataplasmas, chás, etc, transmitidos oralmente ao longo das 

gerações, com intuito de cura física e espiritual. Perfazendo um universo que 

transita do simbólico ao orgânico numa relação de sustentabilidade com a 

natureza.  

 

 

                                                 
28Neste trabalho, não foi  explorado os conhecimentos tradicionais indígenas em função do foco principal do estudo ser 
a relação entre os conhecimentos de base tradicional relativo a plantas medicinais e a propriedade intelectual no meio 
urbano. 
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A esse respeito,  afirma Lorenzi29: 

Em todas as épocas e em todas as culturas, o homem aprendeu a tirar 
proveito dos recursos naturais locais. Ao longo dos anos, argutos 
observadores perceberam que uma erva capaz de induzir sonolência seria 
também capaz de acalmar, se usada em dosagens menores. Plantas cujos 
frutos usualmente tinham efeito laxante, poderiam ser usados com 
parcimônia para regular um intestino preguiçoso. Todo este conhecimento 
foi passado oralmente ao longo de gerações, que juntamente com mitos e 
rituais, formavam parte importante das culturas locais. 

 

Portanto, o CT perfaz todas as culturas através da interação homem-

natureza ao longo do tempo. Desse modo, permitindo o desenvolvimento de 

novas formas terapêuticas de tratamentos de doenças a partir de uma interface 

que envolve saberes múltiplos e peculiaridades das sociedades que os geram.  

Além do que foi dito, as pesquisas sobre CT indicam que os mesmos 

possuem, em si, um potencial econômico ou de mercado. Isto significa que a 

partir desses conhecimentos (informações) se podem gerar medicamentos ou 

produtos industrializáveis os quais poderão ser valorizados no mercado 

nacional e internacional. Como elucida Di Stasi30:  

 

A abordagem ao estudo de plantas medicinais a partir de seu emprego por 
sociedades autóctones, de tradição oral, pode, pois, dar-nos muitas 
informações úteis para a elaboração de estudos farmacológicos, 
fotoquímicos e agronômicos sobre estas plantas, com uma grande economia 
de tempo e dinheiro. Ela nos permite planejar a pesquisa a partir de um 
conhecimento empírico já existente, e muitas vezes consagrado pelo uso 
contínuo, que deverá então ser testado em bases científicas. 

 

Em suma, o CT representa uma informação valiosa que deve e precisa 

ser adequadamente protegida através de leis que garantam a continuidade e 

valoração do mesmo. 

 

 

                                                 
29 LORENZI, Harri. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. 2 edição. São Paulo: Instituto Plantarum, 2008, 
p 12. 
30 DI STASI, Luiz Claudio. Plantas medicinais: arte e ciência. Um guia de estudo interdisciplinar. São Paulo. São 
Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996, p 50. 
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3. Propriedade Intelectual e Conhecimento Tradicional na ordem 

contemporânea   

 

Basicamente, na atualidade, tem-se um conflito em relação à proteção, 

em termos de Propriedade Intelectual, relativa ao Conhecimento Tradicional. 

Tal fato se deve aos interesses econômicos envolvidos na questão. Se por um 

lado, existem as garantias jurídicas relativas aos conhecimentos tradicionais 

advindos das comunidades tradicionais; de outro, existe a pressão político-

econômica de Estados ou países desenvolvidos, bem como empresas 

transnacionais interessados na apropriação privada de tais conhecimentos 

fitoterápicos.  

Historicamente, o embate não é novo. Porém, acirrou-se a partir da 

Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ocorrida no Rio 

de Janeiro, em 1992, a qual foi um marco em termos de tratados e 

convenções. Dela resultou a Convenção sobre Biodiversidade ou Convenção 

sobre Diversidade Biológica (CDB). 

A CDB trata das diferentes formas de vida existentes no planeta Terra. 

Ela tem como objetivo a proteção da natureza, a utilização sustentável dos 

recursos naturais e a repartição justa e eqüitativa dos mesmos. Desse modo, 

garante a cada país à soberania sobre o patrimônio genético em seu território. 

No Brasil, a CDB foi promulgada através do decreto nº 2.519, de 16 de 

março de 1998.  Logo, teoricamente, protegendo o patrimônio genético 

brasileiro, bem como os conhecimentos tradicionais existentes no país. A esse 

respeito, pode-se citar o artigo 8 (j) da CDB: 

 

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso: 

[...] 

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 utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar 
sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores 
desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição  
eqüitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, 
inovações e práticas. 
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Portanto, a CDB enfatiza os direitos ao patrimônio imaterial das 

comunidades tradicionais a fim de garantir a participação das mesmas nos 

frutos decorrentes desses conhecimentos produzidos por elas. Evidentemente, 

tais direitos de Propriedade Intelectual englobam os Conhecimentos 

Tradicionais. 

 Reforçando o disposto na CDB, tem-se a medida provisória nº 2.186-16, 

de 23 de agosto de 2001, que regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 

225 da Constituição, os arts. 1º, 8º, alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 3 

e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao 

patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 

associado, a repartiçãode benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de 

tecnologia para suaconservação e utilização, e dá outras providências. 

 O conhecimento tradicional associado, que segundo a MP nº 2.186-16 é 

informação ou prática individual ou coletiva de comunidade indígena ou de 

comunidade local, com valor real ou potencial, associada ao patrimônio 

genético, é tratado nos artigos 8º e 9º, como a seguir: 

 

Artigo 8 
Fica protegido por esta Medida Provisória o conhecimento tradicional das 
comunidades indígenas e das comunidades locais, associado ao patrimônio 
genético, contra a utilização e exploração ilícita e outras ações lesivas ou 
não autorizadas pelo Conselho de Gestão de que trata o art. 10, ou por 
instituição credenciada. 
§ 1o O Estado reconhece o direito das comunidades indígenas e das 
comunidades locais para decidir sobre o uso de seus conhecimentos 
tradicionais associados ao patrimônio genético do País, nos termos desta 
Medida Provisória e do seu regulamento. 
§ 2o O conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético de que 
trata esta Medida Provisória integra o patrimônio cultural brasileiro e poderá 
ser objeto de cadastro, conforme dispuser o Conselho de Gestão ou 
legislação específica. 
§ 3o A proteção outorgada por esta Medida Provisória não poderá ser 
interpretada de modo a obstar a preservação, a utilização e o 
desenvolvimento de conhecimento tradicional de comunidade indígena ou 
comunidade local. 
§ 4o A proteção ora instituída não afetará, prejudicará ou limitará direitos 
relativos à propriedade intelectual. 
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Artigo 9 
À comunidade indígena e à comunidade local que criam, desenvolvem, 
detêm ou conservam conhecimento tradicional associado ao patrimônio 
genético, é garantido o direito de: 
I – ter indicada a origem do acesso ao conhecimento tradicional em todas as 
publicações, utilizações, explorações e divulgações; 
II – impedir terceiros não autorizados de: 
a) utilizar, realizar testes, pesquisas ou exploração, relacionados ao 
conhecimento tradicional associado; 
b) divulgar, transmitir ou retransmitir dados ou informações que integram ou 
constituem conhecimento tradicional associado; 
III – perceber benefícios pela exploração econômica por terceiros, direta ou 
indiretamente, de conhecimento tradicional associado, cujos direitos são de 
sua titularidade, nos termos desta Medida Provisória. 
Parágrafo único. Para efeito desta Medida Provisória, qualquer 
conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético poderá ser de 
titularidade da comunidade, ainda que apenas um indivíduo, membro dessa 
comunidade, detenha esse conhecimento. 
 

 

Logo, como ratifica a MP nº 2.186-16, no Brasil, o conhecimento 

tradicional associado está protegido contra exploração indevida ou ilícita. Essa 

proteção é estendida aos benefícios econômicos gerados pelos 

Conhecimentos Tradicionais. 

Contrariamente a esses instrumentos legais, em nível mundial, encontra-

se o acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) ou 

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados 

ao Comércio. Em suma, tal acordo, assinado em 1994, estabelece condições 

mínimas relativas aos direitos de propriedade intelectual a fim de uniformizar as 

leis nacionais com intuito de reduzir distorções e obstáculos ao comércio 

internacional.  

O TRIPS vai de encontro aos interesses das comunidades tradicionais 

ao reconhecer que os direitos de propriedade intelectual são direitos privados 

(direito de propriedade de um indivíduo ou de uma empresa). Desse modo, 

anulando a coletividade. Além disso, o citado acordo impõe restrições ao 

patenteamento de plantas e animais. No entanto, abre espaço para a proteção 

a variedade vegetais (art. 27.3(b)), seja por meio de patentes, seja por meio de 

um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinação de ambos. Sobre essa 

óptica, afirma Péret31: 

                                                 
31

 PÉRET DE SANT`ANA, Paulo José. A Bioprospecção no Brasil – Contribuições  para uma gestão ética. Brasília: 
Paralelo 15, 2002, p. 35. 
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Os países em desenvolvimento estavam esperançosos a respeito da revisão 
do Artigo 27.3 (b), em 1999, um ano antes que todos fossem obrigados a 
implementá-lo. A revisão era importante, tendo em vista não apenas a falta 
de parâmetros para “sistema sui generis efetivo ”. Muitos membros da OMC 
haviam deixado claro que genes e processos microbiológicos não eram 
invenções e, portanto, não estariam sujeitos a um sistema patentário. 
Ademais, com a falta de quaisquer mecanismos de divisão de benefícios, o 
acordo TRIPS não oferecia qualquer proteção, mas antes exacerbaria a 
onda de biopirataria. Soma-se a estes problemas contidos no artigo, o fato 
de que  diversos países percebiam um conflito entre o acordo TRIPS e os 
direitos e obrigações assumidos previamente pelos países na CDB. 

 

Como se observou, a contraposição entre o TRIPS e a CDB não 

beneficia os países em desenvolvimento, dentre os quais aqueles que 

possuem rica biodiversidade. Desse modo, tais países ficam expostos a 

bioprospecção. Como conseqüência, eles são prejudicados a respeito dos 

direitos relativos aos Conhecimentos Tradicionais e recursos genéticos 

previstos na CDB.   

 

4. Plantas medicinais e Conhecimento Tradicional    

  

4.1 Plantas Medicinais na relação sociedade-natureza 

 

Ervas, arbustos e árvores que enfeitam os campos e margens dos 
caminhos são tesouros valiosos para a medicina onde são vistos por 
poucos olhos e compreendidas e investigadas por poucas mentes. 
Em consequência desse descaso, toda a humanidade sofre uma 
imensa perda 32. 

 

Linneus, no século XVIII, já pontuava o potencial terapêutico das plantas 

medicinais consideradas como tesouros valiosos. Naquela época, ela afirmava 

que toda a humanidade sofria uma imensa perda devido ao descaso voltado as 

ditas plantas. Notoriamente, isso indica o peso do fator cultura na apropriação e 

uso de tais plantas.   

 

                                                                                                                                               
. 
32 Carl Von Linneus (1707-1778).  
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A conjuntura referenciada anteriormente aponta para o fato de que toda 

a intermediação do homem-natureza no processo de apropriação das plantas 

medicinais está permeada pela cultura. Isso ocorre desde a seleção, o plantio, 

a preparação, as formas de utilização dessas plantas até os significados 

simbólicos e valores atribuídos as mesmas. Tal processo traduz a maneira 

como determinada coletividade lê ou interpreta o meio em que vive.  

Essa perspectiva cultural envolve não só o domínio sobre o mundo 

natural, mas intrinsecamente as relações sociais. Numa dimensão nem sempre 

explícita ou apropriável num primeiro momento, mas passível de análise e 

desdobramento das facetas político-econômicas e antropológicas que 

envolvem as práticas fitoterápicas.  Conforme afirma Wolf33: 

 

 A ação sobre o mundo natural é social: ela envolve sempre seres 
humanos em relação uns com os outros; e essa ação, bem como 
essas relações, envolve sempre e simultaneamente cabeça e mãos. 
Mas essas relações não são evidentes na superfície das coisas: elas 
precisam ser analisadas e reveladas. 

 

Como indica o autor, as ações-relações sobre o mundo natural são 

resultantes da atuação humana em sociedade. Daí, o mundo natural também 

ser um mundo social. Isso transposto para as plantas medicinais revela que as 

mesmas não são apenas resultados da natureza, mas também da interface do 

homem-natureza sobre elas.    

Em outras palavras, a maneira como se constroem as relações homem-

natureza a respeito das plantas medicinais, bem como, a desconstrução e 

perpetuação das mesmas tem a ver com a conjuntura dessas relações. Pois, 

tais ações-relações estão inseridas em determinado contexto histórico, 

econômico, religioso, político, ambiental, pedagógico, dentre outros, os quais 

necessitam de uma apreensão aprofundada de suas interfaces para melhor 

entendimento das nuances que os envolvem.  

                                                 
33 WOLF, ERIC. Antropologia e poder. Editora Universidade de Brasília: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo: Editora Unicamp, 2003, p 300. 
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Esse predomínio do homem sobre a natureza em relação às plantas, 

medicinais ou não, pode ser exemplificado no discurso de Keith34: 

 

Um hortelão declarava, em 1734, que o homem agora dispunha do 
poder de “conduzir o mundo vegetal a uma aperfeiçoamento, 
satisfação e prazer muito superiores aos conhecidos em idades 
passadas”. Uma infinidade de árvores, flores, frutos, vegetais e 
culturas industriais exóticas aguardava a ocasião de ser importada. O 
mundo era plástico, apto a ser adaptado e modelado. 

 

Em suma, na relação sociedade-natureza, pode-se afirmar que as 

plantas medicinais e, por extensão, os conhecimentos tradicionais associados 

às mesmas são resultados de ações-relações que perfazem o todo social, não 

se dissociando um do outro.  

 

4.2 Plantas medicinais e a arte de cura 

        

 Estudos históricos, arqueológicos e antropológicos mostram que o 

homem faz uso de plantas medicinais há milênios. No passado, vistas de modo 

mágico ou místico. No presente, como método alternativo ou “natural” de 

terapia holística. Crenças ou rituais a parte, o fato é que os fitoterápicos 

sempre estiveram presentes nas sociedades humanas e, na atualidade, são 

pesquisados e validados cientificamente. Nesse aspecto, pode-se citar Di Stasi: 

 

A arte dos benzedores, curandeiros e xamãs, herdada dos magos e 
feiticeiros de outrora, pode ser vista hoje, em teste, nos laboratórios 
científicos, os quais passaram a avaliar experimentalmente a 
veracidade destas informações, tendo em vista a descoberta de 
novos medicamentos, com base justamente nos conhecimentos que 
foram adquiridos durante milhares de anos e repassados de geração 
em geração por aqueles que são os ancestrais da ciência moderna 35. 

 

                                                 
34 THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais, 
1500-1800. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p 34. 
 
35 DI STASI, Luiz Claudio. Plantas medicinais: arte e ciência. Um guia de estudo interdisciplinar. Editora da 
Universidade Estadual Paulista: São Paulo, 1996, p 18. 
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Desse modo, a arte de cura pelas plantas que, provavelmente, foi 

iniciada através do método de tentativa e erro no passado, alcançou o status 

de cientificamente comprovada e reconhecida como eficaz nos mais variados 

tipos de tratamentos de saúde.  

Em termos de estudos voltados a origem dos conhecimentos sobre as 

plantas medicinais, pode-se citar algumas teorias: 

1 – Método da tentativa e erro: uso empírico das espécies vegetais com 

observação mesmo que grosseira dos resultados ou sintomas; 

2 – Observação do comportamento dos animais: observação do 

comportamento dos animais quanto às espécies vegetais por eles consumidas 

com possíveis efeitos; 

3 – Teoria das Assinaturas (Signatura Rerum): atribuída a Paracelso, a 

atividade terapêutica das plantas estaria ligada diretamente a premissa a qual 

diz que tudo que a natureza cria, recebe a imagem da virtude que ela pretende 

esconder ali; 

4 – Teoria dos Opostos: atribuída a Hipócrates e Galeno, a qual 

preconiza a cura pelos opostos; 

5 – Outras formas de descobertas: a seleção de novas plantas 

medicinais através de rituais de magia, benzimento, uso de amuletos, rituais 

africanos, indígenas, etc. 

No Brasil, têm-se relatos de interesses estrangeiros nas plantas 

medicinais desde os tempos da Colônia. Já entre 1637-1644, Guilherme Piso 

participava de uma expedição as terras brasileiras a pedido de Nassau, 

coletando plantas e animais para estudo, bem como estudando terapias 

indígenas e doenças tropicais.  

Em 1648, Piso lança Historia Naturalis Brasiliae, escrito originalmente 

em latim, é o primeiro livro médico que trata do Brasil, dedicado ao Conde 

Maurício de Nassau. Nele se descrevem, não só as plantas e animais, mas 

também as doenças, engenhos e costumes dos indígenas, sendo ilustrado com 

mais de quinhentas figuras. 
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Figura 1: Capa do Historia Naturalis Brasiliae 

Na parte que trata de Botânica do Historia Naturalis Brasiliae, Piso 

aborda vários tipos de plantas medicinais brasileiras, dentre elas, merece 

destaque a Aroeira a qual se encontra em processo de extinção.  
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Figura 2: Aroeira segundo Piso, p. 73 e 74 

 

Já Domingos Vandelli (1735-1816), embora não tenham relatos de sua 

vinda a terras brasileiras, visava aos benefícios de nossa fauna e flora através 

de estudos sobre nossos espécimes a pedido de Portugal. Segundo Prestes36: 

 

                                                 
36 PRESTES, Maria Elice Brzezinski. A Investigação da Natureza no Brasil Colônia. São Paulo: Annablume: Fapesp, 
2000, p 18. 
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Coube a Vandelli a formação de uma geração de naturalistas que 
deveria promover o desenvolvimento da pátria portuguesa, pois a 
Botânica não era apenas valorizada como disciplina acadêmica, mas 
almejada, especialmente, por sua aplicação na agricultura e 
exploração de recursos naturais. 

 

Assim, sucederam-se vários outros estudiosos e exploradores 

interessados nas plantas medicinais. 

Por último, em relação à arte de cura, pontua-se a dimensão do sagrado 

ou simbólico associado às plantas medicinais a qual existe desde tempos 

imemoriáveis. Nela, as plantas medicinais funcionam como meio de contato do 

homem com o sagrado na busca do restabelecimento da saúde.   

Tais práticas rituais que associam as plantas medicinais ao sagrado 

podem ser encontradas em diversas culturas, dentre elas, a indígena, a 

africana, a peruana, a chilena, dentre outras. No entanto, todas possuem a 

característica de atribuir propriedades mágicas curativas as plantas medicinais 

através dos deuses. A esse respeito, Albuquerque37 afirma: 

 

As espécies vegetais utilizadas em rituais adquirem a função de 
diretoras ou auxiliares desses rituais, configurando-se um complexo 
onde se revelam aspectos botânicos, farmacológicos e sociológicos. 
No contexto ritual são louvadas, cantadas, empregadas com fins a 
estreitar os laços com as entidades invocadas para propiciar curas, 
conselhos e mesmo integrar as representações dos adeptos como 
meio de compreender a natureza das coisas e poder divisar o 
“invisível” mundo que pode ser revelado por determinados vegetais. 

 

Desse modo, como se pode inferir da citação anterior, o sagrado no uso 

das plantas medicinais pode servir de eixo para descobertas de novos usos ou 

aplicações fitoterápicas. Ou seja, o simbólico extrapola as questões 

ritualísticas, pois pode esclarecer outros aspectos das plantas medicinais, tais 

como os farmacológicos.  Nesse sentido, os rituais se concretizam como 

importante instrumento social de apropriação dos conhecimentos tradicionais 

relativos a plantas medicinais.  

                                                 
37 ALBUQUERQUE, Ulysses Paulino de. Folhas sagradas: as plantas litúrgicas e medicinais nos cultos afro-
brasileiros. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1997, p 18. 
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4.3 Conhecimento Tradicional e direito a saúde  

 

 No preâmbulo de sua Constituição (1946), a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) conceitua “saúde como o estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não apenas a ausência”. Assim, ampliando o conceito do que 

se entende como saúde ao englobar os aspectos físicos, psíquicos, sociais e 

ambientais ao termo.  

 Todavia, o conceito de saúde apontado pela OMS tem sofrido críticas 

por parte de alguns estudiosos da área de saúde. Eles argumentam que o 

“completo bem-estar físico, mental e social” nunca será alcançado, pois se trata 

do conceito teórico de felicidade. Deste modo, torna-se o conceito de saúde 

apenas um ente do plano das ideias e não operacional. Não obstante, esses 

mesmos críticos, sinalizam que apesar do idealismo do conceito de saúde 

como completude, ele não deve ser abandonado. Pois, o mesmo deve ser 

entendido como uma meta constante a ser alcançada.  

 Desse modo, o conceito de saúde avançou no século XX ao associar as 

condições físicas e psíquicas de bem-estar do ser humano ao meio ambiente e, 

também, ao reconhecer a saúde como um direito humano. Assim, não se 

restringindo apenas a ausência de doenças, mas a busca por uma plenitude e 

equilíbrio a serem alcançados por todas as sociedades. 

 Assim sendo, os Conhecimentos tradicionais relativos a plantas 

medicinais estão associados ao direito a saúde individual e a coletiva, pois 

perfazem no processo de cura das comunidades tradicionais ou locais. Tal 

direito a saúde compatibiliza o individual e o coletivo em função da integração 

do seu papel social e ético na relação indivíduo-coletivo. Afinal, como meio de 

alcance da justiça social, ele se inicia no direito individual. Essa 

compatibilização é bastante razoável e desejável, haja vista a superação da 

idéia de sujeito de direito abstrato para o sujeito de direito que se forma na 

sociedade e adquire esse status pela concretude histórica de suas lutas. 

Assim, ele não se esgota no positivo e aplica-se no contexto social baseado no 

humanismo dialético, realizando-se no processo histórico de transformação do 

homem-natureza.   
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 Portanto, o direito à saúde associado aos Conhecimentos Tradicionais 

tem um conteúdo próprio a cada comunidade devendo ser permanentemente 

construído ao longo da história. Desse modo, o caminho para que o Estado 

consiga traduzir o conceito amplo de saúde a partir desses conhecimentos 

deve ser feito juntamente com a população na construção de políticas públicas 

de saúde de acordo com as idiossincrasias de cada uma delas. 

 

4.4 Conhecimentos Tradicionais e políticas públicas de saúde 

No Brasil, existe uma relação direta entre os usos relativos a plantas 

medicinais, enquanto tradição cultural e ecológica, saúde e condição 

econômico-social da população que as utilizam. Isso ocorre em decorrência de 

uma conjuntura de ordem político-econômica de ausência de políticas públicas 

eficazes e efetivas voltadas as populações menos favorecidas. Em outras 

palavras, a falta de medicamentos industrializados ou de acesso a eles por 

parte de grupos sociais menos favorecidos, conduz os mesmos às plantas 

medicinais como única e última alternativa de tratamento para os problemas de 

saúde que os afligem.  

Com isso, não se afirma que os únicos grupos que fazem uso de plantas 

medicinais sejam as classes excluídas do topo da pirâmide social. Nem muito 

menos defender ou antagonizar o uso de medicamentos industrializados.  Não 

é esse o foco da discussão. Porém, pontua-se que em decorrência da falta de 

medicamentos convencionais para a maioria da população, bem como 

ausência de política pública eficaz neste setor, estimula-se a manutenção de 

práticas tradicionais relativas a plantas medicinais como recurso terapêutico 

para as comunidades menos assistidas em termos econômicos.  

A esse respeito, Carriconde e Mores38 afirmam que o uso de plantas 

medicinais não deve ser encarado unicamente do ponto de vista terapêutico, 

pois tão importante quanto este são os aspectos antropológicos, pedagógicos, 

econômico e ecológico. Portanto, as práticas tradicionais relativas a plantas 

                                                 
38 Carriconde, Celerino; Mores, Diana. Políticas Públicas para o Semiárido. Organizadores Ângela Kuster e Jaime 
Ferre Martí. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2009, p 82. 
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medicinais não existem independentes ou isoladamente do entorno que as 

originam, mas precisamente como resultado de um quadro de relações sociais. 

Desse modo, além de revelar a dialética existente na sociedade, também 

mostra o descaso com a natureza, a baixa qualidade de vida e precárias 

condições de saúde da maioria da população brasileira, associando a questão 

da saúde ao meio ambiente.   

Conforme foi visto, infere-se que as práticas culturais de uso das plantas 

medicinais devem traduzir o direito à saúde de toda a população brasileira, não 

apenas como única opção, mas como método alternativo de tratamento das 

doenças. Proporcionando qualidade de vida e bem estar à sociedade como um 

todo, bem como respeitando as particularidades de cada grupo social e suas 

visões de mundo.     

Nas últimas 3 (três) décadas, mais precisamente, a partir de 1978, o 

processo de desenvolvimento, uso e disseminação das plantas medicinais 

brasileiras como política pública de saúde tem crescido gradativamente, bem 

como o reconhecimento do Estado sobre a real eficácia desse tipo de 

tratamento ou recurso terapêutico. Nesse sentido, pode-se apresentar a linha 

do tempo, em termos fitoterápicos, divulgada pelo Ministério da Saúde (MS): 

§ 1978 - A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 

Saúde resultou na Declaração de Alma-Ata (URSS), que enfatiza 

a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, e não simplesmente a ausência de doença ou 

enfermidade; 

§ 1982 – Criação do Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais 

da Central de Medicamentos (Ceme); 

§ 1986 - 8ª Conferência Nacional de Saúde recomenda a 

introdução de práticas alternativas nos serviços de saúde; 

§ 1988 - Resolução Ciplan nº 8 - regulamenta a implantação da 

Fitoterapia nos serviços de saúde e cria procedimentos e rotinas 

relativas a sua prática nas unidades assistenciais médicas; 
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§ 1996 - Relatório da 10ª Conferência Nacional de Saúde aponta a 

incorporação no SUS de práticas de saúde, entre elas a 

Fitoterapia e que o Ministério da Saúde deve incentivar a 

Fitoterapia na assistência farmacêutica pública e elaborar normas 

para sua utilização; 

§ 1998 - Portaria nº 3916 aprova a Política Nacional de 

Medicamentos e estabelece a contínua expansão do apoio às 

pesquisas, que visam ao aproveitamento do potencial terapêutico 

da flora e fauna nacionais; 

§ 2001 - Proposta de Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Medicamentos Fitoterápicos; 

§ 2002/05 - A Estratégia da OMS sobre medicina tradicional 

estabelece que sejam criados mecanismos normativos e legais 

necessários para promover e manter uma boa prática, que o 

acesso seja equitativo, e que seja assegurada a qualidade, a 

segurança e a eficácia das terapias. E que também sejam 

assegurados recursos econômicos para a pesquisa, educação e 

formação; 

§ 2003 - Relatório da 12ª Conferência Nacional de Saúde aponta a 

necessidade de investimento na pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologia para produção de medicamentos a partir da flora 

brasileira; 

§ 2003 - Relatório do Seminário Nacional de Plantas Medicinais, 

Fitoterápicos e Assistência Farmacêutica promovido pelo 

Ministério da Saúde recomenda a inserção da Fitoterapia no SUS; 

§ 2004 - Resolução nº 338, do Conselho Nacional de Saúde, 

aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica que 

contempla, em seus eixos estratégicos, a “definição e pactuação 

de ações intersetoriais que visam à utilização das plantas 

medicinais e de medicamentos fitoterápicos no processo de 

atenção à saúde, com respeito aos conhecimentos tradicionais 
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incorporados, embasamento científico, adoção de políticas de 

geração de emprego e renda, qualificação e fixação de 

produtores, envolvimento dos trabalhadores em saúde no 

processo de incorporação dessa opção terapêutica e baseada no 

incentivo à produção nacional, com a utilização da biodiversidade 

existente no País; 

§ 2004 - Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em 

Saúde - inclui a Fitoterapia como área de interesse, na 

perspectiva de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos 

para tratamento, prevenção e promoção, da saúde; 

§ 2005 - 1ª Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência 

Farmacêutica. Aprovação de 48 recomendações, entre elas a 

implantação de programas para uso de medicamentos 

fitoterápicos nos serviços de saúde; 

§ 2006 - Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares para o SUS recomenda a Fitoterapia. O 

documento propõe a implementação de ações e serviços relativos 

à Fitoterapia/Plantas Medicinais pelas Secretarias de Saúde dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos sistemas de 

atenção à saúde; 

§ 2006 – Aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos que visa desenvolver toda a cadeia produtiva de 

plantas medicinais e fitoterápicos, para atender aos critérios de 

qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso; 

§ 2008 – Aprovação do Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (Portaria Interministerial nº 2960) que define ações, 

prazos, recursos, ministérios/órgãos gestores e envolvidos, para o 

desenvolvimento das diretrizes da política. 
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Em fevereiro de 2009, o Ministério da Saúde (MS) através do Sistema 

Único de Saúde (SUS) lançou uma lista, a Relação Nacional de Plantas 

Medicinais de Interesse ao SUS (Renisus), com 71 espécies de plantas com 

potencial para gerar produtos de interesse ao SUS. Segundo o próprio MS: 

 

A finalidade da lista é orientar estudos e pesquisas que possam 
subsidiar a elaboração da lista de plantas medicinais e fitoterápicos a 
serem disponibilizados para uso da população, com segurança e 
eficácia para o tratamento de determinada doença. Atualmente, são 
oferecidos fitoterápicos com recursos da União, estados e municípios 
derivados de espinheira santa, para gastrites e úlceras; e de guaco, 
para tosses e gripes  39. 

  

 Portanto, o objetivo da Renisus é ampliar o uso de plantas medicinais e 

fitoterápicos pela população brasileira. Além de promover e reconhecer as 

práticas populares e tradicionais de uso de plantas medicinais e remédios 

caseiros. 

 Por último, ressalta-se que a maioria das plantas da Renisus não tem 

sido aplicadas ou distribuídas como medicamento para a população. 

Precisamente, desde 2008, o SUS fornece medicamentos fitoterápicos feitos à 

base de espinheira santa (Maytenus ilicifolia) – para gastrites e úlceras – e 

guaco (Mikania glomerata) – para tosses e gripes –, em diversas 

apresentações, financiados com recursos da União, Estados e Municípios. Os 

produtos são oferecidos em 13 unidades federativas (RN, PB, SE, BA, TO, MT, 

DF, GO, RJ, PR, SC, RO e RS). 

  

 

 

 

                                                 
39 Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=30277&janela=1, acesso em 
17/06/2009. 
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5. Pesquisa de Campo 

 

5.1 A Interdisciplinaridade na Pesquisa de Campo 

 

A busca por uma análise integrada da relação sociedade-natureza e 

propriedade intelectual norteou a pesquisa de campo do presente trabalho a 

partir da interdisciplinaridade. Assim, postura holística, visão sistêmica da 

realidade e diálogo de saberes foram escolhidos como parâmetros durante o 

processo de interação com os atores pesquisados.  

 A complexidade dos fatores interdisciplinares é sempre um desafio ao 

pesquisador, pois, geralmente, a questão-chave a examinar não é facilmente 

perceptível num primeiro momento através desse enfoque. Nesse sentido, 

exige-se do estudioso a desconstrução de certezas, a superação de certa ordem 

do materialismo científico e o mergulho no universo informacional das ciências 

que em princípio se encontram separadas ou compartimentadas em disciplinas 

ou áreas de estudo.  Todavia, essa quebra com a lógica cartesiana não é 

absoluta, pois seria ingênuo afirmar que haverá completa isenção ou superação 

das Regras para a Direção do Espírito. Por conseguinte, pode-se assegurar que 

a interdisciplinaridade co-existiu ao cartesianismo no estudo em tela, numa 

tentativa de predominância da primeira sobre o segundo.   

 De fato, Boff40 afirma que o pensamento dominante é parcamente 

articulado com outras formas de experimentar e de conhecer a realidade. Daí 

surge à necessidade da interdisciplinaridade através de uma visão da totalidade 

ou holismo (do grego holos que significa totalidade) na tentativa de superação 

do determinismo científico. No entanto, é necessário frisar que essa busca por 

uma totalidade dever ser orgânica ou relacional. Não se trata apenas de 

perceber as partes no todo, mas também o todo que se relaciona e interdepende 

das partes numa teia de articulação e simbiose que não existe separadamente.  

 

                                                 
40 BOFF, Leonardo. Ecologia, mundialização e espiritualização. Editora Ática, 1993. 
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 Concomitantemente ao holismo, deve haver a concepção sistêmica da 

realidade, a qual requer a articulação de saberes, ou seja, ela exige 

conhecimentos prévios de diversas áreas da ciência. Logo, urge a necessidade 

da interdisciplinaridade que contribui através de várias áreas da ciência com seu 

saber para equacionar uma questão única. Desse modo, resultando numa visão 

do problema como um todo e de como todos os seus elementos se influenciam e 

se relacionam. Em outras palavras, a visão holística da sociedade-natureza 

requer a concepção sistêmica da mesma que por sua vez vai exigir a 

interdisciplinaridade de saberes. 

 As vantagens dessa abordagem na pesquisa de campo residem na 

possibilidade de redirecionar o atual modelo de desenvolvimento em prol de uma 

postura que permita a integração homem-natureza como algo uno, na 

possibilidade de identificação de problemas em níveis mais abrangentes, num 

conhecimento mais profundo da dinâmica dos sistemas e da interação entre as 

diversas forças atuantes e, por último, na proposição de soluções otimizadas 

não só de curto prazo, mas principalmente de médio e longo prazos. 

 Em suma, diante da complexidade dos problemas ambientais, a 

interdisciplinaridade é uma ferramenta epistemológica que auxilia o especialista 

na compreensão de um assunto que se articula com diversos saberes. Como 

afirma Leff41: 

 

O campo problemático do meio ambiente transformou-se, assim, no 
objeto de diversos estudos multi e interdisciplinares. Esses enfoques 
sistêmicos são importantes, já que é necessária a análise integrada 
de certas políticas do Estado, do funcionamento de determinados 
mecanismos econômicos, normas jurídicas e formas de poder, para 
caracterizar um conjunto de processos institucionais que geram uma 
problemática ambiental e para instrumentalizar ações práticas para 
sua resolução. 

 

 

 

                                                 
41 LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2006, p 95. 
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Como afirma o autor, a interdisciplinaridade é necessária no 

entendimento da problemática ambiental e na busca de soluções práticas que 

integrem várias políticas que se inter-relacionam. Como pode se inferir, o 

ambiente envolve diversas multiplicidades de fatores que resultam das ações e 

concepções de mundo existentes nas sociedades, todas elas colaborando para 

a manutenção da realidade.    

  

5.2 Material e Métodos 

 

O presente estudo foi realizado segundo a abordagem da pesquisa 

qualitativa através de relatos orais.  Desse modo, os dados foram coletados 

através de entrevistas.   

Em princípio, é necessário lembrar que a investigação qualitativa permite 

uma multiplicidade de abordagens as quais nem sempre são concordantes. Na 

verdade, são diversas as formas de escolha de postura teórico-epistemológica, 

de material, de tipo de registro, de métodos de entrevistas, de interpretação do 

conteúdo, etc. Portanto, a pesquisa qualitativa é complexa, dinâmica e variável, 

colocando o pesquisador em constante confronto com o objeto pesquisado.  

Assim, face à complexidade da intersecção dos temas conhecimentos 

tradicionais fitoterápicos e propriedade intelectual, optou-se por uma postura 

analítica e de reconstrução de sentido, que segundo Guerra42: 

 

Na postura analítica e de reconstrução do sentido, a pesquisa 
sociológica pretende produzir metodicamente sentido social a partir 
da exploração de entrevistas (ou outro material) de pesquisa. 
Considera-se que o sujeito é uma “síntese activa” do todo social e 
pretende-se realizar uma análise de conteúdo que tente interpretar a 
relação entre o sentido subjectivo da acção, o acto objectivo (práticas 
sociais) e o contexto social em que decorrem as práticas em análise. 

 

                                                 
42 GUERRA, Isabel Carvalho. Pesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo – Sentidos e formas de uso. 1ª edição. 
Princípia, 2006, p 31. 
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De fato, a autora situa esse tipo de análise na busca da percepção do 

sujeito como elemento ativo-reativo do todo social, ou seja, ação-interação 

subjetiva que molda a realidade através da práxis e com ela ser reformula 

dentro de um contexto de espaço-tempo, construindo e dando sentido a própria 

vida na sociedade-natureza.  

Ainda, a ênfase em oralidade foi permeada pela perspectiva 

hermenêutica no sentido de inserção do homem no horizonte da história e da 

linguagem, preferindo a noção de “sentido” à verdade. Portanto, desse ponto 

de vista, o sujeito não é dominante sobre o objeto ou à natureza.  Destarte, a 

distinção existente entre sujeito-objeto (sujeito-observador) da ciência moderna 

se desfaz e abre espaço para o sujeito-intérprete que interage com o meio e 

com ele se auto-reformula. Tal ponto de vista foi de fundamental importância, 

haja vista que os conhecimentos tradicionais fitoterápicos são transmitidos, via 

de regra, por meio de história oral de geração em geração.  

As entrevistas foram realizadas no meio urbano, em dois locais, a saber,  

Centro Nordestino de Medicina Popular – CNMP (1 entrevista com o 

coordenador, 2 entrevista com cuidadores de horta de plantas medicinais, 7 

entrevistas com usuários de fitoterápicos), localizado na cidade de Olinda-PE; e 

no entorno do Mercado de São José - MSJ (2 entrevistas com mateiros, 4 

entrevistas com vendedores-erveiros, 4 entrevistas com usuários-compradores 

de ervas medicinais), localizado na cidade de Recife-PE. A coleta de dados em 

campo ocorreu entre outubro de 2008 e dezembro de 2009.   

A seleção do CNMP para realização da pesquisa de campo ocorreu em 

função da entidade trabalhar desde 1988 numa óptica interdisciplinar de 

resgate do uso de plantas medicinais. Assim, possuindo vasta experiência e 

conhecimento sobre plantas medicinais e fitoterápicos. De outro lado, a escolha 

do MSJ, ocorreu com intuito de ampliar a discussão sobre o valor agregado do 

simbólico (sincretismo religioso) e do popular nos conhecimentos sobre as 

plantas medicinais, visto que esse mercado foi construído no século XIX, 

possuindo tradição na venda e uso de fitoterápicos que são permeados por 

uma simbologia multicultural.  
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A escolha dos entrevistados operou-se através da procura de uma 

diversidade de pontos de vistas numa representatividade social. Sobretudo, na 

busca de uma síntese ativa heterogênea do universo social relativa ao tema 

pesquisado. Por essa razão, investigaram-se atores sociais de diferentes 

classes, faixas etárias e níveis de escolaridade,  importando-se com o “sentido” 

da leitura sociedade-natureza que cada entrevistado tinha sobre o tema 

“conhecimentos tradicionais fitoterápicos e propriedade intelectual”.  

O número de entrevistados foi baseado no conceito de 

representatividade social. Daí, o foco na heterogeneidade dos sujeitos (atores 

sociais) e saturação empírica das entrevistas.  A esse respeito, a pesquisa em 

tela se coaduna com a visão de Guerra43: 

 

A questão central que se coloca na análise compreensiva não é a 
definição de uma imensidade de sujeitos estatisticamente 
“representativos”, mas sim uma pequena dimensão de sujeitos 
“socialmente significativos” reportando-os à diversidade das culturas, 
opiniões, expectativas e à unidade do gênero humano. Dito de outra 
forma, a interrogação que se coloca é a da representatividade social 
de um pequeno número de indivíduos, questão inevitável nas 
investigações que utilizam entrevistas em profundidade. 

 

Em suma, na análise qualitativa o que importa é representatividade 

social dos entrevistados  

A respeito do questionário das entrevistas, esclarece-se que o mesmo 

foi elaborado com intuito de fácil entendimento pelos atores não versados na 

matéria, assim evitaram-se cientificismos e termos técnicos que 

obscurecessem a compreensão dos entrevistados. Além disso, optou-se por 

perguntas do tipo fechadas tricotômicas, evitando-se a indução de respostas. 

 Por último, pontua-se que foi permitida a construção de comentários a 

partir das perguntas realizadas. Não limitando os entrevistados as opções do 

questionário em si.    

                                                 
43 GUERRA, Isabel Carvalho. Pesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo – Sentidos e formas de uso. 1ª edição. 
Princípia, 2006, p 20. 
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No todo, foram feitas 18 perguntas, que se dividiram em cinco tópicos, a 

20 atores sociais. A seguir, têm-se um diagrama que sintetiza os pontos 

abordados nas entrevistas, bem como a freqüência das perguntas entre 

parênteses por aspecto pesquisado: 

 

 Figura 3: Esquema-síntese das entrevistas 

 

A pesquisa com plantas medicinais permite uma pluralidade de 

abordagens em função de sua multidimensionalidade. Neste sentido expõe Di 

Stasi44: 

As investigações científicas com plantas medicinais envolvem 
inúmeros elementos apaixonantes, sendo um deles o próprio caráter 
inter e multidisciplinar que, se por um lado, representa problemas, 
obstáculos e cuidados, por outro, permite aos pesquisadores obterem 
conhecimentos mais amplos e ricos que aqueles obtidos em linhas 
específicas de pesquisa. Este elementos permeiam desde a cultura 
popular – a medicina folclórica e todos os seus componentes, 
passando pelo misticismo de inúmeras seitas e práticas de saúde que 
se utilizam de plantas medicinais – até o prazer e o desafio de 
estudar detalhadamente uma espécie vegetal [...]. 

 

 

 

                                                 
44 DI STASI, Luiz Claudio. Plantas medicinais: arte e ciência. Um guia de estudo interdisciplinar. Editora da 
Universidade Estadual Paulista: São Paulo, 1996, p 18. 
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Diante das várias possibilidades de abordagens desses elementos, 

optou-se por analisar 5 enfoques, a saber, simbólico-religioso, ambiental, 

saúde pública, socioeconômico e propriedade intelectual relativos ao 

conhecimento tradicional fitoterápico. Tal escolha ocorreu em função do estudo 

estar centrado no meio urbano.  

As perguntas e respostas tabuladas do questionário aplicado em campo 

se encontram no apêndice deste trabalho.  

Ressalta-se que os números ou percentuais encontrados no questionário 

aplicado não podem ser caracterizados como significativos em termos 

estatísticos diante do universo pesquisado. Em essência, as perguntas feitas 

em campo serviram como fator motivacional para discussão das percepções 

dos atores pesquisados sobre o trabalho em tela.  

 

5.3 Resultado e Discussão 

 

Com base nas entrevistas feitas e análise de conteúdo das mesmas, 

serão apresentados os resultados e discussão do que foi pesquisado. 

A questão vocabular reproduzida foi expressa à maneira ou fala dos 

entrevistados, extrapolando os limites da linguagem culta ou cientificamente 

correta. Portanto, a análise das mensagens teve como base a concepção de 

mundo dos entrevistados sobre o tema “conhecimentos tradicionais 

fitoterápicos e propriedade intelectual”.  

Com a finalidade de melhor identificação dos atores entrevistados, 

apresenta-se, a seguir, uma tabela com a legenda associada a cada um dos 

grupos interrogados: 
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Quadro 6: Legendas dos atores entrevistados 

 

O aspecto simbólico-religioso relativo aos conhecimentos tradicionais 

fitoterápicos é primordial no entendimento global que a sociedade-natureza tem 

das plantas medicinais. Tal dimensão se reporta aos tempos ditos primitivos ou 

primeiros em que o homem tinha uma relação simbólica ou mágica com os 

elementos do meio em que estava inserido. Afinal, de acordo com Castro45: 

 

O sagrado é, por essa razão, “uma categoria prática e espontânea da 
experiência humana primitiva da natureza e da sociedade”, como 
assinala Godelier ao referir-se às sociedades indígenas e a certas 
formas de campesinato (1981). 

 

Na atualidade, tal dimensão divina dos conhecimentos tradicionais 

fitoterápicos persiste através de rituais, os quais geralmente estão associados 

a religiões de cunho africano, que representam a síntese do homem com o 

sagrado.  Não é a toa que o curandeiro, xamã ou rezadeira faz uso de plantas 

medicinais na cura de doenças ditas de origem espiritual.  

 

 

 

                                                 
45 CASTRO, Edna. In: DIEGUES, Antônio Carlos (org.). Etnoconsevaçao Novos Rumos para a Conservação da 
Natureza nos Trópicos. São Paulo: Hucitec, 2000, p 167. 
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A seguir, o entrevistado se remete ao simbólico na construção da 

identidade social das plantas medicinais: 

 

“A maioria das ervas serve para cura e serve espiritualmente. A única 
que não serve para tomar é o comigo-ninguém-pode, mas 
espiritualmente é um descarrego”. (ator V1) 

 

A este respeito, o ator pesquisado cita o Dieffenbachia picta Schott que 

é uma planta conhecida popularmente pelos seus efeitos tóxicos, porém de 

forte conotação simbólica no que diz respeito à proteção espiritual. Assim, com 

base num empirismo social, percebe-se uma distinção nítida entre as plantas 

que servem para a cura do corpo e aquelas que servem para espiritualidade. 

Na verdade, desse ponto de vista, pode-se situar as plantas medicinais em três 

subconjuntos, a saber: 

1. Plantas que somente servem para cura física; 

2. Plantas que servem para cura física e espiritual; 

3. Plantas que somente servem para cura espiritual. 

No caso específico do comigo-ninguém-pode, entra-se na esfera do 

estritamente relacionado ao sagrado, pois a planta em si não permite uma cura 

física pelos seus efeitos nocivos ao corpo humano. Entretanto, como 

instrumento válido para afastar os maus-espíritos ou olho-grande, caracteriza-

se como uma potente proteção espiritual. Como assinala Lorenzi46: 

 

O efeito causado por algumas plantas inadvertidamente ingeridas 
também contribuiu para elevar as plantas a categoria de entidades 
divinas. 

 

 Verifica-se assim, que o conhecimento prático de observação, ao longo 

do tempo, da toxicidade da planta conseguiu situá-la no domínio do não 

permitido fisicamente e incluí-la no divino.  

                                                 
46 LORENZI, Harri. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. 2 edição. São Paulo: Instituto Plantarum, 2008, 
p 12. 
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Em outras palavras, a verificação social dos efeitos danosos da planta a 

excluiu como elemento de cura física, permitindo apenas o uso para problemas 

do espírito.    

“Em termos espirituais é mais procurada ervas cheirosas. Arruda é 
para todos os orixás. Alecrim para Orixalá. Colônia e corona para 
Iemanjá. Malva rosa e o levante para Iansã”. (Ator V2) 

 

“Também usa ervas verdes para cura espiritual. Banho de limpeza é 
com ervas cheirosas e toma da cabeça para baixo. Banho de 
descarrego é do pescoço para baixo. A arruda é de Jurema. A corona 
branca é para o estômago, mas na espiritualidade é para Oxalá. A 
pitanga é de Xangô”. (Ator V4) 

 

De acordo com esses discursos, os problemas de saúde espiritual são 

solucionáveis numa relação direta com os orixás de cada planta medicinal. 

Como expõe Albuquerque47: 

 

Não podemos desvincular a concepção de mundo desenvolvida pelos 
adeptos dos cultos afro-brasileiros, do emprego que fazem do mundo 
vegetal no combate a enfermidades. 

 

 Desse modo, dependendo do efeito de cura física ou espiritual 

desejado, seleciona-se uma planta específica e não outra. Assim, agrada-se 

aos orixás e abre-se caminho para um tipo de cura que não pertence ao 

universo do quantificável.  Foge-se do domínio do real e mergulha-se no 

imaginário povoado por entidades que detém o poder de cura através das 

plantas.  

Essa manipulação das plantas, a partir do sincrético, configura-se como 

um tipo de manejo ambiental no qual se detêm o controle sobre a flora. Isso 

ocorre em função das escolhas dos tipos de espécies que irão se perpetuar. É 

a natureza gerida pela influência dos orixás sobre as plantas.  

 

                                                 
47 ALBUQUERQUE, Ulysses Paulino de. Folhas sagradas: as plantas litúrgicas e medicinais nos cultos afro-
brasileiros. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1997, p 21. 
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Essa domesticação das plantas medicinais a partir da religiosidade 

modifica e constrói o ambiente. Pois, o homem, também, a partir do sagrado, 

conduz o mundo vegetal e o transforma de acordo com sua visão religiosa. 

Afinal, não é qualquer erva medicinal que serve aos orixás, mas, sobretudo, as 

cheirosas que mais os agradam. Distinção que subliminarmente ameaça a 

sobrevivência das ervas que não são aromáticas.  

 

“Eu comecei a aprender com os índios, aprender como tratar as 
doenças com as plantas”. (Ator C) 

 

“Aprendi com meus pais que vendiam ervas medicinais e com minha 
avó que era índia”. (Ator V1) 

 

“Eu trabalhei com uma senhora de idade, trabalhei e ela foi me 
ensinando. Aprendi os nomes das ervas e para que serviam”. (Ator  
V3) 

 

Nessas falas, subliminarmente, percebe-se a importância da oralidade 

na transmissão dos conhecimentos tradicionais relativos às plantas medicinais. 

Como foi aludido no capítulo 3 do presente trabalho: os Conhecimentos 

Tradicionais são transmitidos oralmente através das gerações, refletindo a 

experiência adquirida através do tempo. Além disso, vislumbra-se a questão do 

saber transmitido a partir de uma base empírica ou de experimentação 

Tal transmissão do conhecimento tradicional relativo às plantas ocorre 

de maneira quase espontânea nas comunidades indígenas ou rurais, por 

exemplo.  Assim, as práticas sociais de usos e costumes relativos à flora 

medicinal estão inseridos no devir histórico desses povos. Não se dissociando 

da identidade cultural dessas sociedades que possuem uma relação de 

sustentabilidade com a natureza.  

É um tipo de conhecimento transgeracional que se transforma com o 

espaço-tempo. O passado que se encontra transmutado no presente através 

de uma fluidez que se perpetua. Não se trata apenas de transmissão factual de 

um conhecimento antigo, mas de uma operação informacional que muda com a 

paisagem e reconstrói-se com o tempo. Assim, ele adquire novos contornos 
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através das gerações.  Como mencionado no capítulo 3 os Conhecimentos 

Tradicionais são processuais e retro-alimentados, perfazendo novos conceitos 

e descobertas diante da realidade socioambiental.  

De fato, os conhecimentos relativos a plantas medicinais no meio urbano 

não é estático, seja espacialmente ou temporalmente. Ele existe em 

permanente mutação numa matriz de senso comum que sofre influência de 

vários fatores exógenos, humanos ou não.  Portanto, não se trata apenas de 

um conhecimento que diz respeito ao homem ou à natureza isoladamente, mas 

de como ambos interagem e relacionam-se um com o outro. Portanto, pode-se 

caracterizá-lo como uma simbiose do humano e do natural em permanente 

mudança.  

 

“Todo tipo de pessoa compra ervas medicinais, rico, pobre, jovem, 
adulto, velho, mulher, homem, homossexual. Todos eles usam”. (Ator 
V1) 

“Tem laboratórios que leva erva daqui mesmo, mas é mais ruim 
porque aqui a gente vende mais em conta do que remédio de 
farmácia e fica bom e não tem química”. (Ator V4) 

 

Na primeira assertiva, vê-se que todas as classes sociais e faixas etárias 

fazem uso de plantas medicinais, além de todos os gêneros. Isso pode indicar 

a potencial aceitação de fitoterápicos por toda a população brasileira.  

Na segunda declaração, percebe-se a ameaça econômica que os 

laboratórios representam às ervam medicinais. Apesar do preço das ervas ser 

mais acessível que o preço dos medicamentos patenteados, esses últimos 

possuem um apelo mercadológico  que sufoca a disseminação e sedimentação 

do uso dos fitoterápicos pela maioria da população. 

Além disso, o contato dos laboratórios com os vendedores de ervas  

pode indicar a primeira etapa de bioprospecção baseada na etnobotânica. 

Como assinala Péret48:  

 
                                                 
48

 PÉRET DE SANT`ANA, Paulo José. A Bioprospecção no Brasil – Contribuições  para uma gestão ética. Brasília: 
Paralelo 15, 2002, p. 35. 
. 
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O primeiro estágio de uma busca baseada na informação 
etnobotânica é a verificação da viabilidade comercial dos extratos 
utilizados por curandeiros. 

 

A próxima citação, organiza uma sistemática de funcionamento do saber 

tradicional relativo a plantas medicinais: 

 

“Parte-se da planta para a doença e da doença para a causa, daí o 
diálogo de saberes”. (Ator C) 

 

Desse ponto de vista, o conhecimento tradicional fitoterápico através do 

diálogo de saberes seria a Techne para a descoberta dos motivos das 

doenças. Sobre Techne, Gadamer49 afirma: 

 

O conceito grego de  Techne  não significa a aplicação prática de um 
saber teórico, mas uma forma própria do saber prático. Techne  é 
aquele saber que constitui um determinado ser-capaz-de-fazer, 
seguro de si mesmo, no contexto de uma produção. Ele é, desde o 
principio, relacionado à capacidade de produção e resulta a partir 
dessa relação. Mas trata-se de uma capacidade de produção 
excelente, uma capacidade que sabe e se fundamenta no 
conhecimento das causas. 

 

Assim, o Conhecimento Tradicional como Techne representa a síntese 

do equilíbrio homem-natureza e entendimento do ser humano como 

pertencente ao meio e não fora dele. Daí, a necessidade do encontro com a 

planta medicinal, que representa o natural, e a partir dela se chegar à causa do 

desequilíbrio corporal.  Em outras palavras, a planta é vista como um 

instrumental terapêutico.  

Essa conjuntura indica um entrelaçamento de saberes que leva em 

consideração a tradição no processo de construção da cura. Afinal, a doença 

emerge num contexto que envolve uma racionalidade ambiental e dela não se 

separa.  

                                                 
49

 GADAMER,  Hans-Georg. O caráter oculto da saúde.  Petrópolis, RJ: Vozes, 2006, p. 41. 
. 
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Enfim, a partir dessa perspectiva, estrutura-se o modo de 

restabelecimento da saúde  das sociedades que lançam mão do conhecimento 

tradicional fitoterápico. Desse modo, as plantas medicinais representam a 

elaboração de saberes que se firmam como identidade dos povos, colaborando 

na representação que eles fazem da natureza e de si mesmos como elementos 

constituintes do todo. 

 

“As ervas são natural, natural não pode ter conservantes. Natural é 
assim: do jeito que deus fez as plantas para nós”. (Ator Co1) 

“Eu uso plantas medicinais porque é um remédio puro, da natureza, 
sem química nenhuma”. (Ator Uc1) 

“É importante usar ervas medicinais, pois a erva vem da natureza”. 
(Ator V4) 

“Deus deu essa riqueza natural para nós das plantas medicinais”. 
(Ator M1) 

 

Essas declarações remetem ao conceito de natureza do ponto de vista 

daquilo que não é humano, ratificando a predominância do pensamento 

ocidental moderno. Nesse aspecto, situam-se as plantas medicinais como um 

dom concedido por um deus antropocêntrico aos homens. Como expõe 

Passmore50: 

 

A visão de que todas as coisas existem para servir ao homem 
encorajou o desenvolvimento de um modo particular de ver a 
natureza, não como  algo a ser respeitado, mas sim como algo a ser 
utilizado. 

 

Assim, percebe-se o fator utilitarista associado às plantas medicinais. Ou 

seja, elas são vistas como uma dádiva divina que se existe na natureza para 

servir ao homem.  

Logo, essa concepção cristã de natureza induz o sentimento de 

estranheza do humano perante o natural. Dessa perspectiva, o conhecimento 

                                                 
50 PASSMORE, John. “Attitudes to Nature”. In: Peter, R.S., Ed. Nature and Conduct. Royal Institute of Philosophy 
Lectures, Vol. VIII, 1973-74. London: McMillan, 1975, p. 251-264. Tradução Christine Rufino-Dabat. 
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tradicional fitoterápico existe como um processo natural no qual o homem não 

está incluso e dele apenas se beneficia.  

Os entrevistados parecem não se enxergarem como pertencentes à 

mesma natureza a qual as plantas medicinais fazem parte. Afinal, segundo a 

óptica deles, os mesmos estão separados da natureza, enquanto os 

fitoterápicos estão inclusos nela.   

Ainda, verifica-se a idéia de natureza como algo puro, intocável, não 

transformado pelo homem. Concomitantemente, têm-se a idéia do artificial, do 

químico, do manipulável pelo homem como aquilo que não é natural, ou seja, 

duas esferas distintas que se antagonizam.   

Em resumo, coexistem ideias antagônicas nessa apropriação do 

conhecimento relativo às plantas medicinais. Pois, de acordo com os 

pesquisados, os fitoterápicos são algo natural e dissociados do homem, mas 

exploráveis pelo mesmo. Consequentemente, o processo de formação de tal 

conhecimento é silenciado, em termos humanos, e evidenciado sobre a óptica 

daquilo que se entende por natural do ponto de vista judaico-cristão. 

 

“A corrupção é o que impede o desenvolvimento de políticas públicas 
voltadas às plantas medicinais, pois o fator econômico é mais 
determinante nesse jogo”. (Ator C) 

“Não conheço nenhuma política pública voltada às plantas 
medicinais”. (Ator U1) 

 

Na primeira afirmação, percebe-se a opinião de que os interesses 

econômicos impedem a implementação efetiva ou aplicação de políticas 

públicas voltadas ao uso de fitoterápicos no Brasil. Isso é evidente, pois a 

indústria farmacêutica fatura cifras astronômicas por ano com a venda de 

medicamentos industrializáveis. Não sendo do interesse desses grupos 

econômicos, a difusão e uso de conhecimentos tradicionais fitoterápicos pela 

população brasileira.  
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Disso se pode inferir que a saúde da população brasileira está sendo 

afetada pela insuficiência de políticas públicas voltadas ao uso de plantas 

medicinais. Sobremaneira, caracterizando uma contradição socioambiental, 

haja vista o país possuir uma imensa biodiversidade, em termos de plantas 

medicinais, que não serve necessariamente ao bem estar físico dos brasileiros.  

Também, pontua-se que a maioria dos entrevistados não conhece 

nenhuma política pública de uso de fitoterápicos no Brasil. Apesar da existência 

dos programas RENISUS (Relação Nacional de Plantas Medicinais de 

Interesse ao SUS) e do RENAFITO (Relação Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos) do SUS em nível nacional, dentre outros citados no capítulo 4. 

 

“Deve haver critérios de respeito à natureza no uso de plantas 
medicinais, por exemplo, como coletar a planta, nunca tirar a casca 
da árvore toda, nunca arrancar a planta toda, deve-se tirar um 
pedaço e deixar outro enterrado. Tem sempre que ter a visão de 
preservação e equilíbrio. Isso é trabalho que tem que ser feito com a 
comunidade para que possa compreender porque é bom fazer isso”. 
(Ator C) 

 

“Se você tirar as plantas medicinais da natureza sabendo como tirar, 
elas nunca irão faltar”. (Ator Co1) 

 

Esses discursos ilustram, a consciência dos entrevistados quanto à 

importância do correto manejo dos fitoterápicos a fim de preservação-

continuidade da flora e equilíbrio ecológico.  

Com base neles, pode-se inferir que o conjunto de intervenções no meio 

a partir de conhecimentos tradicionais fitoterápicos contribui com a 

conservação da biodiversidade. Pois, dessas operações derivam práticas de 

correto uso, proteção, disseminação e preservação de espécies vegetais numa 

cultura que valoriza e reverencia a natureza. Isso é ratificado por Colchester51: 

 

 

                                                 
51 COLCHESTER, Marcus. In: DIEGUES, Antônio Carlos (org.). Etnoconsevaçao Novos Rumos para a 
Conservação da Natureza nos Trópicos. São Paulo: Hucitec, 2000, p 239. 
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Em geral, as comunidades tradicionais desenvolveram formas de vida 
marcadamente sintonizadas com seu ambiente local. Muitos habitats 
ocupados por essas comunidades são menos modificados e 
degradados que áreas adjacentes. 

 

Ainda de acordo com o primeiro discurso, pode-se afirmar que esse 

trabalho de manejo sustentável das plantas medicinais, a partir de ideias de 

conservação e preservação da natureza, deve ser engajado de modo crítico no 

contexto social do qual faz parte. Em outras palavras, não basta à comunidade 

ter o conhecimento sobre o manejo correto dos fitoterápicos, mas também deve 

saber o porquê.  Assim, desenvolvendo a consciência crítica de base 

transformadora da realidade socioambiental. 

A seguir, apresenta-se uma fala que relaciona o conhecimento 

tradicional fitoterápico à terra, assim como a apropriação indevida do mesmo. 

 

 “Se você ver os índios, eles se curam com a terra. O branco é que 
vai lá e rouba os conhecimentos deles, a sabedoria deles das ervas”. 
(Ator V1) 

 

Como se verifica acima, o entrevistado tem a opinião de que os povos 

originais, com base em seus conhecimentos fitoterápicos, fazem uso da 

categoria terra em seus processos de restabelecimento da saúde.  

A esse respeito, cabe lembrar que o controle indígena sobre a terra é 

uma das premissas fundamentais para o desenvolvimento e manutenção dos 

conhecimentos tradicionais fitoterápicos. Pois, a partir de práticas de 

domesticação de plantas em territórios indígenas é que são construídos os 

processos de reconhecimento das propriedades medicinais ou curativas 

dessas plantas.   
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Tal visão de relação íntima desses povos tradicionais com a natureza, 

bem como a espoliação dela por parte de outras sociedades, é confirmada por 

Wandscheer52: 

A relação com a natureza destes diferentes povos e suas culturas é 
essencial para distinguir as sociedades uma das outras. O próprio 
resultado disso passa a ser discutido como válido ou não, a partir de 
conhecimentos derivados do íntimo relacionamento com a natureza 
de um lado, e de outro, a espoliação dos frutos por uma sociedade 
que não respeita adequadamente o meio ambiente. 

 

Como se percebe, a atuação do branco é vista de modo negativo, ou 

seja, ele subtrai conhecimentos pertencentes aos índios, apropriando-se de 

saberes relacionados às plantas medicinais. Nesse aspecto, tais 

conhecimentos são percebidos como objetos que podem ser apropriados de 

modo ilícito.  

O próximo discurso traduz o ponto de vista do ator pesquisado a respeito 

do tema propriedade intelectual. 

 

“Esse negócio de patente é uma forma de explorar as plantas 
medicinais do terceiro mundo”. (Ator C) 

 

Aqui, verifica-se o significado que a palavra patente adquire numa 

conotação de apropriação de conhecimentos tradicionais fitoterápicos.  

Isso permite inferir que o entrevistado percebe o conceito de patente, do 

ponto de vista socioambiental, como um instrumento de exploração capitalista 

que beneficia os países desenvolvidos.  

Desse modo, os países ricos em biodiversidade, situados no hemisfério 

sul do globo, são alvo de uma conjuntura jurídico-econômica que permite a 

espoliação de seus recursos naturais associados à sociobiodiversidade.  

 

                                                 
52 WANDSCHEER, Clarissa Bueno.  Patentes & Conhecimento Tradicional: Uma abordagem socioambiental da 
proteção jurídica do conhecimento tradicional. Curitiba: Juruá, 2004, p.77. 
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“No momento em que se patenteia as plantas medicinais, prejudica a 
natureza porque vai tirar muitas plantas que não é para tirar. Tirar 
tudo por dinheiro e isso não funciona porque não é permanente, é 
passageiro”. (Ator V3) 

 

“Eu sou contra as empresas que patenteiam medicamentos a partir 
das nossas plantas medicinais, pois isso prejudica a população. Isso 
é crime, é deselegante, é imoral”. (Ator Uc4) 

 

A primeira assertiva possui uma opinião equivocada a respeito da 

“patenteabilidade de plantas medicinais” no Brasil. Pois, no país não são 

panteteáveis o todo ou parte dos seres vivos (art. 18 - III, Lei da Propriedade 

Industrial – LPI, Lei 9.279 de 14/05/1996).  

A LPI permite o patenteamento apenas de microorganismos 

transgênicos, e os define como organismos, exceto o todo ou parte de plantas 

ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua 

composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela 

espécie em condições naturais.  

Por outro lado, o ator entrevistado relaciona o “patenteamento de 

plantas” a impactos ambientais. Para ele, ao extrair plantas da natureza que 

não eram para ser retiradas, haverá um prejuízo no ambiente. Tal ocorrência, 

segundo a fala, deriva de interesses de ordem econômica os quais não 

permitem um modo sustentável ou perene de continuidade das plantas.  

Ademais, o segundo discurso se posiciona contrária ao patenteamento 

de medicamentos com base em plantas medicinais. Nesse caso, o argumento 

está baseado no prejuízo que sofre a população. Entretanto, não se precisa 

qual tipo de prejuízo é sofrido, apenas relaciona-se que haverá uma 

repercussão negativa na população. Ainda, o juízo de valor a esse respeito 

ocorre em função da ordem legal-criminal e, também, de fatores subjetivos, tais 

como, elegância e moral. Assim, não relacionando a problemática diretamente 

a questão ambiental, mas apenas a social.  
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“Tem que haver uma compensação aos povos tradicionais em 

relação a seus saberes. Tem que haver um retorno para o local”. 

(Ator C) 

 

 Por último, lê-se um discurso que resume a problemática dos 

conhecimentos tradicionais fitoterápicos em face da exploração dos mesmos 

por intermédio de patentes. 

 A declaração  é conclusiva: tem que haver uma compensação aos povos 

tradicionais em relação a seus saberes. Assim, segundo o entrevistado, não 

existe outra opção a não ser essa.   

 Percebe-se através da fala que existe uma necessidade preemente de 

contraprestação com base no conhecimento geracional desses povos.  Caso 

contrário, estarão ameaçados de extinção esses saberes, juntamente com sua 

biodiversidade.  

 Em suma, afirma-se que a compensação pelos conhecimentos e 

saberes advindos dos povos com práticas tradicionais deve ocorrer numa base 

local visando o beneficio desses povos. 

  

CONCLUSÃO 

 

 Ao se refletir sobre o conteúdo das entrevistas feitas em campo, nota-se 

que a complexidade do tema propriedade intelectual e apropriação de 

conhecimentos tradicionais relativos a plantas medicinais no meio urbano é 

bastante significativa. Não se trata apenas de relacionar interdisciplinaridade 

numa problemática contemporânea, mas de perceber as várias implicações 

sociais, religiosas, de saúde pública, econômicas, políticas, jurídicas, 

ambientais, biológicas, históricas, dentre outras, que estão inseridas nessa 

conjuntura. 

 A questão que se coloca não é apenas da proteção, per se, do 

conhecimento tradicional relativo às plantas medicinais, seja através de um 

sistema sui generis de propriedade intelectual ou outro instrumento jurídico. 

Mas das relações e consequências que são originadas desse tipo de 
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conhecimento no entorno, sejam relações sociais, materiais, espirituais, 

econômicas ou ecológicas. Nesse contexto, a extinção de espécies vegetais, a 

destruição de ecossistemas e a eliminação da diversidade cultural das 

sociedades tradicionais são acontecimentos que refletem no meio urbano. Tal 

realidade afeta o futuro de várias espécies, pois sem biodiversidade e 

sociodiversidade a vida se torna inviável ou insustentável. 

 Igualmente, a pesquisa sinaliza que as leituras da sociedade-natureza, 

sobre o tema pesquisado no meio urbano, permitem identificar algumas 

relações ou vetores que interagem na relação propriedade intelectual e 

conhecimentos tradicionais relativos a plantas medicinais, dentre elas: 

1. Vetor Simbólico-religioso associado ao conhecimento tradicional 

fitoterápico: essa dimensão perfaz toda interação com as plantas 

medicinais, não se dissociando no aspecto da cultura popular. Dela 

se obtém conhecimentos associados à eficácia das plantas com 

base na interação com o sincrético ou sagrado. Também, a partir 

desse vetor, consegue-se balizar os usos das plantas entre cura 

física ou orgânica e cura espiritual. Potencialmente, podem-se 

desenvolver produtos patenteáveis com valor de mercado a partir 

desse tipo de conhecimento; 

2. Vetor Ambiental: apesar da ideia subjacente que o homem se 

encontra separado da natureza, verificada em alguns discursos dos 

entrevistados, reflexo do pensamento dominante no Ocidente, 

comprovou-se a ação direta e/ou indireta do conhecimento 

tradicional fitoterápico na conservação da biodiversidade e 

sociodiversidade. Desse modo, pode-se afirmar que a apropriação 

exclusivista de tais conhecimentos afeta negativamente as 

comunidades locais e a biodiversidade. Tal fato ameaça a 

preservação de espécimes e a perpetuação de saberes locais 

relacionados às plantas medicinais;  

3. Vetor de políticas públicas de saúde: de maneira geral, constatou-se 

através da pesquisa que a insuficiência de políticas públicas 

voltadas ao uso de fitoterápicos ou conhecimentos tradicionais 
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associados, bem como o desconhecimento da população a respeito 

delas, tem como causa, os interesses econômicos e a corrupção, os 

quais impedem a concretização de ações nessa área. Ou seja, 

apesar da existência de programas, no âmbito nacional, voltados às 

plantas medicinais, por exemplo, o RENISUS e o RENAFITO, os 

entrevistados afirmam que não conhecem tais políticas. Esse quadro 

repercute na saúde da população que não encontra outra opção a 

não ser o uso de medicamentos industrializados patenteados por 

empresas, em sua maioria, estrangeiras; 

4. Vetor socioeconômico: a análise dos dados permite afirmar que 

todas as classes sociais, bem como faixas etárias e gêneros fazem 

uso de conhecimentos associados a fitoterápicos. Ainda, percebem 

o preço dos fitoterápicos como mais acessíveis do que os remédios 

industrializados patenteados. Além disso, preferem usar fitoterápico 

a medicamento convencional.  

5. Vetor propriedade intelectual: a despeito dos entrevistados acharem 

importante a proteção jurídica dos conhecimentos tradicionais 

fitoterápicos, a maioria deles possui ideias equivocadas a respeito 

do sistema de patentes. Ou seja, eles entendem que seja possível, 

na legislação brasileira, o patenteamento de uma planta medicinal. 

Provavelmente, isso indica a falta ou incipiência de uma cultura de 

propriedade intelectual no Brasil. Apesar dessa deficiência, em 

termos gerais, os pesquisados entendem que o patenteamento de 

medicamentos com base em conhecimentos tradicionais não 

beneficia as comunidades que originaram tais saberes. Além disso, 

eles percebem que os conhecimentos tradicionais fitoterápicos 

colaboram com a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas e que 

o patenteamento, por empresas transnacionais, de medicamentos a 

partir desses conhecimentos pode afetar negativamente a natureza. 
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As considerações delineadas nesse trabalho apontam no sentido de 

conflitos ambientais diante de um sistema de Propriedade Intelectual que 

evidencia a relação capitalista de apropriação de saberes relativos a plantas 

medicinais oriundos de comunidades tradicionais ou com práticas assim 

definidas.  

 Nesse sentido, políticas adequadas e efetivas, em termos de 

compensação financeira equitativa, de Propriedade Intelectual voltadas aos 

conhecimentos tradicionais fitoterápicos são necessárias para manutenção da 

biodiversidade e sociodiversidade dos povos tradicionais. Além de uma 

participação ativa dessas comunidades na construção de tais políticas, levando 

em consideração o direito de propriedade relacionado a essas coletividades, 

bem como o reconhecimento do valor sociocultural na construção dos saberes 

associados à natureza. 

 Desse modo, a biodiversidade e a sociodiversidade têm importância 

fundamental na conformação do conhecimento tradicional relativo a plantas 

medicinais. Ou seja, tanto a base material, quanto social contribuem para 

manutenção desses conhecimentos nas populações tradicionais e locais. Além 

disso, a sociedade urbana configura-se como um terreno fértil em que práticas 

tradicionais associadas as plantas medicinais adquirem novos contornos de 

acordo com as leituras de natureza do mundo ocidental.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALBUQUERQUE, Ulysses Paulino de. Folhas sagradas: as plantas litúrgicas e 

medicinais nos cultos afro-brasileiros. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1997. 

BARBOSA, Claúdio R. Propriedade intelectual: introdução à propriedade 

intelectual como informação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

BARBOSA, A. L. F. Patentes: crítica à racionalidade em busca da 

racionalidade. Rio de Janeiro: IOC Fiocruz Cadernos de Estudos Avançados, 

v.1, n.1, 2005. 

BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio d`Água 

Editores, 1981  

BRASIL. Lei 9.279 de 1996. Lei da Propriedade Industrial. 

BRASIL. Lei 10.973 de 2004. Lei de Inovação. 

BRITO CRUZ, C. H. e PACHECO, C. A. Conhecimento e Inovação: desafios do 

Brasil no século XXI. Mimeo, 2004. 

CARRICONDE, Celerino; MORES, Diana. Políticas Públicas para o Semiárido. 

Organizadores Ângela Kuster e Jaime Ferre Martí. Fortaleza: Fundação Konrad 

Adenauer, 2009. 

CARVALHO, S. M. P.; BUAINAIN, A. M. Propriedade intelectual em um mundo 

globalizado. Revista Parcerias Estratégicas, v.9. Brasília: CGEE, Outubro, 

2000. 

CARVALHO, S. M. P.; BUAINAIN, A. M.; YAMAMURA, S.; MACHADO, 

G.C.K.V. Tendências focalizadas em propriedade intelectual, transferência de 

tecnologia e informação tecnológica no Brasil. In XXII Simpósio de Gestão da 

Inovação Tecnológica: São Paulo, 2002: anais/Núcleo de Política e Gestão 

Tecnológica da Universidade de São Paulo: PGT/USP, 2002. 

COLCHESTER, Marcus. In: DIEGUES, Antônio Carlos (org.). Etnoconsevaçao 

Novos Rumos para a Conservação da Natureza nos Trópicos. São Paulo: 

Hucitec, 2000. 



 

 

87 

DIEGUES, Antônio Carlos (org.). Etnoconsevaçao Novos Rumos para a 

Conservação da Natureza nos Trópicos. São Paulo: Hucitec, 2000. 

DI STASI, Luiz Claudio. Plantas medicinais: arte e ciência. Um guia de estudo 

interdisciplinar. Editora da Universidade Estadual Paulista: São Paulo, 1996. 

GADAMER, Hans-Georg. O caráter oculto da saúde.  Petrópolis, RJ: Vozes, 

2006. 

HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. Zahar Editores, 1973. 

IANNI, Raymond. Dezoito lições sobre a sociedade industrial. Brasília: EDUNB, 

1981. 

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Revista Panorama da 

Tecnologia.Rio de Janeiro: março, 2002, Ano VIII Nº 19. 

LALL, S. Globalização e Desenvolvimento. In: CASTRO, A. C. (org.) BNDES – 

Desenvolvimento em Debate – Novos Rumos do Desenvolvimento no Mundo 

pp.105-130. Mauad: Rio de Janeiro, 2002. 

LEFF, Enrique, Epistemologia ambiental. São Paulo: Cortez, 2006. 

LEFF, Enrique, Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. 

Civilização Brasileira, 2006. 

LEIS, Héctor Ricardo. A modernidade Insustentável: as críticas do 

ambientalismo à sociedade sustentável. Petrópolis: Vozes, 1999. 

LORENZI, Harri. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. 2 edição. São 

Paulo: Instituto Plantarum, 2008. 

LPI -  Lei da Propriedade Industrial , Lei 9.279 de 14 de maio de 1996. 

MARX & ENGELS. A ideologia Alemã. São Paulo: Martin Claret, 2007. 

MCKIBBEN, Bill. O fim da natureza. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. 

NERO, Patrícia Aurélia del.  Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da 

biotecnologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 

NERO, Patrícia Aurélia del. Biotecnologia: análise crítica do marco jurídico 

regulatório. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 



 

 

88 

PASSMORE, John. “Attitudes to Nature”. In: Peter, R.S., Ed. Nature and 

Conduct. Royal Institute of Philosophy Lectures, Vol. VIII, 1973-74. London: 

McMillan, 1975, p. 251-264. Tradução Christine Rufino-Dabat. 

PELIZZOLI, M.L. Correntes da ética ambiental. Petrópolis: Vozes, 2004. 

PÉRET DE SANT`ANA, Paulo José. A Bioprospecção no Brasil – Contribuições  

para uma gestão ética. Brasília: Paralelo 15, 2002. 

POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de 

Janeiro: Campus, 1985. 

PORTO-GONÇALVES, C.W. A Globalização da Natureza e a Natureza da 

Globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

PRONER, Carol.  Propriedade Intelectual e direitos humanos: sistema 

internacional de patentes e direito ao desenvolvimento. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris Ed., 2007. 

REIGOTA, Marcos. Meio ambiente e representação social. São Paulo: Cortez, 

2001. 

RIOS, Aurélio Virgílio Veiga (2001). Aspectos jurídicos da biossegurança no 

Brasil. In Azevedo, Cristina Maria do Amaral & Furriela, Fernando Nabais da 

(orgs). Biodiversidade e Propriedade Intelectual. Pgs.: 87-106.  

SANTILLI, Juliana (2001). A proteção legal aos conhecimentos tradicionais 

associados à biodiversidade. In Azevedo, Cristina Maria do Amaral & Furriela, 

Fernando Nabais da (orgs). Biodiversidade e Propriedade Intelectual.Pgs.:51-

68. 

SANTOS, Laymert Garcia dos (2001). Informação, recursos genéticos e 

conhecimento tradicional associado. In Azevedo, Cristina Maria do Amaral & 

Furriela, Fernando Nabais da (orgs). Biodiversidade e Propriedade Intelectual. 

Pgs.: 33-49. 

SHERWOOD, Robert M. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento 

Econômico. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1992. 



 

 

89 

S. SZASZ, Thomas. The Manufacture of Madness: A Comparative Study of the 

Inquisition and the Mental Health Movement. SUP, 1997 (1970). 

SZWRECSÁNYI, T. A herança schumpeteriana. In: PELAEZ, V. & 

SZWRECSÁNYI, T (orgs.). Economia da Inovação Tecnológica. São Paulo: 

Hucitec, 2006.  

THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em 

relação às plantas e aos animais, 1500-1800. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1988. 

TOYNBEE, A. A humanidade e a mãe Terra. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 

1980. 

TRIPS. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 

VIEIRA, Paulo Freire (Org.); WEBER, Jacques (Org.). Gestão de recursos 

naturais renováveis e desenvolvimento: novos desafios para a pesquisa 

ambiental. São Paulo: Cortez, 1997. 

WANDSCHEER, Clarissa Bueno.  Patentes & Conhecimento Tradicional. Uma 

abordagem socioambiental da proteção jurídica do conhecimento tradicional. 

Curitiba: Juruá, 2009. 

WILSON, E. O. (organizador) 1997. Biodiversidade. Nova Fronteira, Rio de 

Janeiro. 660 pp. 

WOLF, Eric. Antropologia e poder. Editora Universidade de Brasília: São Paulo: 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Editora Unicamp, 2003. 

WORLD RESOURCES INSTITUTE (WRI), World Conservation Union (IUCN), e 

United Nations Environment Programme (UNEP) 1992. A estratégia global da 

biodiversidade: diretrizes de ação para estudar, salvar e usar de maneira 

sustentável e justa a riqueza biótica da Terra. Traduzido por P.P. Distéfano e 

M.D. Schlemm. Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, Curitiba. 232 

pp. 

 

 



 

 

90 

Apêndice 1: Questionário  

 O questionário abaixo, aplicado na pesquisa de campo, foi apresentado através 

de tópicos no capítulo 5. A seguir, são apresentadas as perguntas e as respostas 

tabuladas: 

 

Pergunta 1: Você já fez uso de plantas medicinais para tratamento de sua saúde? 

Sim (100%) 

Não (0) 

Não lembro (0) 

 

Pergunta 2: Você acredita ou não no poder de cura das plantas medicinais? 

Acredito (100%) 

Não acredito (0) 

Não sei (0) 

 

Pergunta 3: Você usa ou não plantas medicinais  associadas a rituais religiosos? 

Uso (55%) 

Não uso (45%) 

Não lembro (0) 

 

Pergunta 4: Você já tomou ou não banhos, garrafadas ou misturas com plantas 

medicinais? 

Sim (80%) 

Não (10%) 

Não lembro (10%) 

 

Pergunta 5: Você acha ou não que as plantas medicinais estão associadas a 

espiritualidade? 

Sim (50%) 

Não (35%) 

Não sei (15%) 
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Pergunta 6: Você acha que o preço dos remédios (medicamentos) a base de plantas 

medicinais é mais barato ou mais caro em relação aos medicamentos de laboratórios? 

Mais barato (85%) 

Mais caro (10%) 

Mesmo preço (5%) 

 

Pergunta 7: Você acha que somente pessoas pobres ou não fazem uso de plantas 

medicinais? 

Só pessoas pobres (15%) 

Pessoas pobres ou não (85%) 

Não sei (0) 

 

Pergunta 8: Você acha importante ou não manter vivo o conhecimento tradicional 

associado ao uso de plantas medicinais? 

Sim  (90%) 

Não (0) 

Não sei (10%) 

 

Pergunta 9: Você acha que o conhecimento tradicional sobre as plantas medicinais 

contribui ou não  para preservação ou equilíbrio da natureza? 

Sim (70%) 

Não (10%) 

Não sei (20%) 

 

Pergunta 10: Você conhece ou  não o programa do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre 

medicamentos fitoterápicos, ou seja, a base de plantas medicinais? 

Conheço  (15%) 

Não conheço (75%) 

Não sei (10%) 
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Pergunta 11: Você conhece o nome de alguma planta medicinal que está em extinção? 

Sim (20%) 

Não (50%) 

Não sei (30%) 

 

Pergunta 12: Você é favorável ou contrário a políticas públicas de saúde voltada ao uso 

de plantas medicinais? 

Sim (85%) 

Não (5%) 

Não sei (10%) 

 

Pergunta 13: Você acha ou não que o conhecimento tradicional sobre as plantas 

medicinais colabora para a saúde da população? 

Sim  (85%) 

Não (0) 

Não sei (15%) 

 

Pergunta 14: Se você tiver que escolher entre um remédio (medicamento) com química 

(sintético) de laboratório e outro natural com plantas medicinais, ambos com mesmo 

poder de cura e mesmo preço, qual você escolhe? 

Remédio derivado de plantas medicinais (75%) 

Remédio de laboratório (20%) 

Não sei (5%) 

 

Pergunta 15: Você acha importante ou não proteger juridicamente, ou seja, por leis, o 

conhecimento tradicional sobre as plantas medicinais? 

Sim (85%) 

Não  (5%) 

Não sei (10%) 
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Pergunta 16: Você acha que deveria ser permitido ou não as empresas terem direitos 

exclusivos sobre remédios (medicamentos) produzidos a partir de conhecimentos 

tradicionais sobre plantas medicinais? 

Sim (0) 

Não  (90%) 

Não sei (10%) 

 

Pergunta 17: Você acha que direitos exclusivos sobre remédios (medicamentos) 

produzidos a partir de conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais beneficiam 

ou não as populações que possuem tais conhecimentos? 

Beneficiam  (5%) 

Não  beneficiam (80%) 

Não sei (15%) 

 

Pergunta 18: Você sabe o que é uma Patente? 

Sim (50%) 

Não  (30%) 

Não sei (20%) 

 

_________________________________FIM__________________________________ 

 

 

 

 

 


