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O 
anúncio do seqüenciamento do genoma 
humano, no dia 26 de junho, não trouxe 
nenhuma novidade do ponto de vista cien
tífico. Os administradores dos dois proje
tas de seqüenciamento do genoma huma

no - o da Celera e o Projeto Genoma Humano - fize
ram, sem muita convicção, um acordo de publicação si
multânea de seus resultados. A questão de saber se os re
sultados dos dois grupos serão totalmente públicos e 
gratuitos não foi levantada, pelo menos publicamente. 

Não há dúvidas de que aCelera, uma empresa priva
da, leva vantagem sobre o Projeto Genoma Humano, fi
nanciado pelo governo dos Estados Unidos e instituições 
internacionais. Há duas razões para isso. A Celera está de 
posse dos resultados do Projeto Genoma Humano en
quanto o inverso não é verdadeiro. Além do mais, a Cele
ra tem uma infra-estrutura de informática mais podero
sa para o agrupamento das seqüências. E, por fim, foi a 
Celera que impôs ao governo norte-americano e às insti
tuições internacionais sua estratégia de acelerar o seqüen
ciamento do genoma humano. 

Mas, nesta disputa entre empresa privada, governo e 
instituições envolvidas, o verdadeiro vencedor é a socie
dade civil, formada pela comunidade de cientistas "públi
cos" que fizeram pressão do ponto de vista moral, políti-

co e econômico- via ma
nipulação do stock exchan
ge rate- para impedir que 
mais de 3 bilhões de anos 
de evolução humana fos
sem monopolizados por al-
guma companhia de biotec
nologia, produto típico da 
cultura dominante contem
porânea, governada apenas 
pelo lucro a curto prazo. 

Um dos fatores que 
criaram essa situação, na 
qual por pouco não se che
gou a monopolizar conhe
cimentos cruciais para o 
progresso das ciências bio
lógicas, foi a legislação das 
patentes que, tanto nos Es
tados Unidos como na 
Europa, autoriza o paten
teamento não apenas de 
espécies vivas modificadas 
geneticamente, como tam
bém de genes isolados. 

Mas, e agora, depois que 
foi anunciado o seqüenciamento do genoma humano? 
Ainda falta terminar muitas outras tarefas importantes, 
entre elas o estudo do genoma dos grandes parasitas que 
se multiplicam nas populações pobres e que não interes
sam às empresas farmacêuticas; a análise do genoma dos 
camundongos e o estudo de seus mutantes; as variações 
individuais do genoma humano; e o genoma das plantas 
cultivadas e de seus patógenos, área onde, aliás, a FAPESP 
criou um nicho que deve explorar energicamente. 

O fundamental é que não se pode iludir o público. Há 
dez anos que se busca o seqüenciamento do genoma hu
mano. A fase atual, de deciframento do código genético, 
levou dois anos. Serão necessários mais dez anos até que 
esses novos conhecimentos se traduzam em novos medi
camentos ou curas que, certamente, serão caros e privilé
gio dos ricos. Os demais continuarão a sofrer de desnu
trição e de infecções diversas ainda por várias décadas. 

Somente uma revisão dos princípios morais e políti
cos que conduziram a que o conhecimento científico 
fosse adquirido e utilizado em algumas regiões do pla
neta, para benefícios de poucos, poderá acelerar o apa
recimento de uma sociedade igualitária, solidária e fra
terna. De resto, nos cabe esperar que o conhecimento 
do genoma humano e de suas fracas variações entre et
nias dê um golpe mortal em certos argumentos racistas. 
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