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O artigo Dois Séculos de Crítica Ambiental no Brasil é uma agradável
incursão por textos históricos que trazem à luz conhecimentos e percep-
ções ambientais principalmente dos séculos XVIII e XIX, de grande im-
portância para o entendimento da história das idéias e também da situa-
ção ambiental no passado. Destaca a atualidade do pensamento ambien-
talista do ‘patriarca da independência’ e, ao contrário da idéia dominante
na sociedade atual, mostra o quão antiga é a destruição ambiental no
Brasil. Esta não teve maior abrangência e impacto em função da pequena
população e pressão de consumo da sociedade, há dois séculos, bem como
do reduzido impacto dos artefatos tecnológicos utilizados na produção
naquela época, quando comparados aos atuais.

De qualquer forma, constata a existência de uma preocupação com
o meio ambiente nos séculos passados, ainda que de caráter apenas utili-
tarista, mas que, apesar de tudo, era um mal menor do que a falta total de
sensibilidade para o problema.

Um complemento necessário a este levantamento sobre a crítica am-
biental histórica seria um estudo aprofundado sobre as raízes culturais, ide-
ológicas, filosóficas e religiosas subjacentes àquelas práticas destrutivas,
conseqüentes a uma apatia em relação ao ambiente natural. Alguns autores
produziram clássicos a este respeito, tentando entender os motivos subja-
centes que determinaram o avanço agressivo da sociedade ocidental (por
exemplo, L. White, 1968) e de formações sociais específicas, tal como os
Estados Unidos (L. Moncrief, 1970), sobre os sistemas naturais.

Um estudo histórico comparativo do processo de destruição ambi-
ental ao longo dos séculos, entre diferentes países das Américas, talvez
revelasse pressupostos, percepções e motivações subjetivas que ainda
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persistem nas sociedades contemporâneas, a brasileira incluída. Uma de-
las seria a postura antropocêntrica, na qual o homem acredita que o resto
da “criação” (espécies de seres vivos) exista somente para servi-lo. Uma
outra talvez fosse a percepção da inesgotabilidade dos recursos naturais,
visão deformada construída a partir da constatação de uma grande abun-
dância dos mesmos (água, florestas, etc.). Este último aspecto deve ter,
em parte, influenciado o comportamento predatório no Brasil colonial e
Império, impressionados que estavam os exploradores diante da genero-
sa natureza tropical e da vasta extensão do território. Certamente, esta
percepção ainda prevalece em áreas dominadas por biomas largamente
preservados e sujeitos à exploração extrativista, como se constata hoje na
Amazônia brasileira.

Também interessante seria, paralelamente a uma história da crítica
ambiental, a realização de uma história biológica, para se reconstituir a
evolução ambiental no país, trazendo ao conhecimento aspectos como a
introdução progressiva de espécies exóticas. Estas – voluntária ou invo-
luntariamente introduzidas no território brasileiro, algumas logo nos pri-
mórdios da colônia – vieram a se constituir ‘espécies invasoras’, com im-
pactos significativos no funcionamento dos ecossistemas. De grande va-
lia seria verificar se eram percebidas, na época, apenas como solução para
problemas (de abastecimento etc.) ou eram também consideradas como
danosas ao conjunto da natureza.

Já o artigo de Navarro et al. revê alguns dos fatores conhecidos en-
volvidos na emergência e reemergência de doenças infecciosas, tema que
tem adquirido importância crescente, em virtude de sua óbvia relevância
sanitária.

Destacam os autores, como dificuldade na abordagem do fenômeno
da emergência, a complexidade representada pela degradação socioambi-
ental, entre outros fatores. É importante que se enfatize esta perspectiva
da complexidade, muito embora, freqüentemente, a mesma seja referida,
às vezes de forma excessiva, apenas por ser um tema da moda no discur-
so científico contemporâneo. Há que se distinguir a ‘complexidade’ como
um objeto de apreciação científica e metodológica, enquanto tema vasto
(e predileto para teses acadêmicas) da complexidade dos fenômenos da
natureza e da sociedade. Não há, na natureza, e nas interações sociedade-
natureza (ou até mesmo na ‘existência’, em todos os seus múltiplos as-
pectos), nada que não seja complexo.

Neste sentido, não se deve confundir ‘complexidade’ dos fenôme-
nos com ‘dificuldade’ da sociedade em lidar com eles. Embora a classifi-
cação da emergência das doenças como um fenômeno complexo seja
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uma construção científica necessária, vemos que, do o ponto de vista
operacional (controle de doenças), ela adquire menor relevância. Em ou-
tras palavras, em todos os casos de emergência/ressurgência podem ser
identificados determinantes de ordem mais imediata, possíveis de serem
modificados, com benefícios coletivos. Algumas destas condições, na re-
alidade, têm emergido por conta de fatores de fácil reconhecimento e
posterior modificação. Este é o caso da epidemia da Aids que, indepen-
dente do mecanismo biológico de ‘surgimento’ do vírus, se mantém e
dissemina por conta de características comportamentais humanas, certa-
mente complexas, mas modificáveis, como, aliás, está acontecendo em al-
guns países, com impacto positivo no controle da expansão da epidemia.

Alguns outros aspectos do texto merecem comentários. O primeiro
é a proposta de formação de uma rede mundial de Vigilância Epidemio-
lógica, para detecção e notificação precoce de casos de doenças
emergentes.É importante um esforço internacional neste sentido, com o
apoio da OMS, visando, em última instância, à intervenção tempestiva e a
proteção da população. Com a facilidade atual do uso da Internet, a soci-
edade civil, (academia, ONGs, indivíduos, entre outros) adiantou-se à
burocracia internacional e criou a rede informal Promed, que tem dispo-
nibilizado informações críticas sobre surtos (de doenças conhecidas e
desconhecidas), lançando alertas antes mesmo do reconhecimento oficial
dos problemas, o que tem criado situações inusitadas. De qualquer for-
ma, significa uma importante reação organizada da sociedade, de grande
valia na contribuição para o monitoramento, alerta precoce e controle das
doenças emergentes.

Não fica clara, no texto, a utilidade do conceito proposto de ‘doen-
ças negligenciadas’, aplicável àqueles processos infecciosos que aparecem
por falhas nos esquemas de vigilância. Está implícito no conceito de res-
surgência (ou re-emergência) que a razão maior para a ocorrência do pro-
cesso é um relaxamento nas medidas de monitoramento e controle, em-
bora fatores de outra ordem possam também estar envolvidos. Ademais,
em geral, a negligência não é direcionada a uma doença específica e, sim,
ocorre como parte de uma deterioração geral dos sistemas de saúde, por
razões estruturais.

Um outro aspecto que freqüentemente aparece nos artigos sobre a
emergência e ressurgência de doenças – inclusive neste texto sendo co-
mentado – é uma perplexidade e até um temor implícito, face ao crescen-
te número de processos infecciosos emergentes, com freqüência insinu-
ando uma visão quase apocalíptica. O pressuposto básico é que estas
ameaças coletivas colocam em xeque a capacidade de ação dos sistemas
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de saúde (o que, em parte, é correto) e apontam para um futuro sanitário
sombrio, no qual a sociedade se vê sobrepujada pelas ‘pestes’ novas. Pro-
va disso é a produção de farta literatura de ficção, filmes etc., que deixa
transparecer, de alguma forma, esta visão. Uma perspectiva evolutiva (no
sentido biológico) e histórica nos demonstra claramente que a sociedade
humana, desde as suas origens e ao longo dos séculos tem assistido ao
surgimento, ressurgimento e também ao desaparecimento (com ou sem a
intervenção humana), de processos infecciosos endêmicos e epidêmicos.
É como se cada ciclo da história social fosse acompanhado de processos
infecciosos, antigos e novos, de impactos variáveis, mas sempre presen-
tes. Assim sendo, cabe às instituições atuais, utilizando a ciência, a tecno-
logia e a ação social, minorar os efeitos das doenças emergentes. E a
sociedade como um todo deve reconhecê-las como parte dos ‘problemas
da época’ que, uma vez eliminados, serão substituídos por outros simila-
res, no futuro. Idealizar uma sociedade desenvolvida ‘saneada’ a ponto de
se ver livre do risco da emergência/ressurgência dos processos infeccio-
sos é praticar a irrealidade.

São feitas menções, no texto, à emergência/ressurgência de doenças
e seus determinantes básicos no meio rural e, principalmente, no urbano,
mas pouco ou nada é dito em relação ao meio silvestre. Este adquire
importância em alguns contextos como é o caso do bioma da floresta
tropical na Amazônia, que se constitui no maior celeiro conhecido de
arboviroses animais. Cerca de duas centenas delas já foram descritas, sen-
do que destas, algumas dezenas infectam o hospedeiro humano e, certa-
mente, outras mais serão identificadas futuramente.

Em 1995, três casos de uma febre hemorrágica, sendo um fatal, fo-
ram observados a 30km da cidade de Manaus, tendo sido os testes nega-
tivos para as arboviroses conhecidas. As diferentes formas de uso da ter-
ra e as conseqüentes mudanças na cobertura da mesma, atualmente em
curso na região, devem ser vistas com a devida preocupação no que diz
respeito à possibilidade da emergência de processos infecciosos desco-
nhecidos.
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“Dois Séculos de Crítica Ambiental
no Brasil” e Pouco Mudou

Marcia Chame

José Augusto Pádua nos brinda, em seu interessante artigo Dois Séculos
de Crítica Ambiental no Brasil, com a análise de relatos de personalidades
da história nacional onde a expansão da fronteira agropecuária e do uso
indevido dos recursos naturais, estimulados pela política e pelo modelo
produtivo instalados na colonização, já motivavam preocupações ambien-
tais nos últimos dois séculos.

Poucos são os que podem atribuir essas preocupações aos pensa-
mentos de José Bonifácio e de outras figuras da época, e muito menos
são os que podem imaginar um longo período de convivência entre José
Bonifácio, Alexander von Humboldt e Antoine-Laurent Jussieu, pesqui-
sadores que influenciaram não só Bonifácio, como nos conta Pádua, mas
o conhecimento científico no mundo. Cabe reforçar, então, a importân-
cia da biodiversidade do Brasil e de suas modificações ambientais nos
interesses não só econômicos, mas, sobretudo, científicos dos grandes
centros da época. É fundamental que observemos, como relata Pádua,
que muitas das análises históricas produzidas neste período se valiam de
informações obtidas no Brasil, destino de muitas expedições científicas,
as do Beagle de Charles Darwin e a de Wallace, notadamente.

No entanto, o conhecimento de que já há dois séculos se era capaz de
diagnosticar a relação maléfica entre a política e as formas do uso da terra, do
fogo e do trabalho com os processos de empobrecimento dos solos, da
perda da água e da qualidade de vida humana e dos seres vivos nos remete a
um futuro preocupante. Isso porque pouco mudou de lá para cá. Embora
tenhamos exemplos bem-sucedidos, ações implantadas com o objetivo de
conter, reverter impactos em andamento ou já instalados – como a reconsti-
tuição da Floresta da Tijuca por D. Pedro II, preocupado em assegurar o
abastecimento de água para a cidade do Rio de Janeiro – estes não se consti-
tuíram, como seria desejável, em exemplos e práticas da política nacional.
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Assim, a visão utilitarista da natureza (Thomas, 1988), mesmo após mu-
danças profundas no modus vivendi das populações de todo o mundo, ain-
da é soberana sobre a determinação dos processos de produção e traba-
lho na economia moderna. Nos últimos anos, avançamos numa visão e
na busca do desenvolvimento sustentável, mas pouco avançamos em ações
que o torne possível ou desejável por um grande conjunto de pessoas.
Alargamos também a visão sobre os limites do uso da natureza. Já é mais
trabalhado e divulgado e não privilégio de mentes brilhantes do passado
o conceito de serviços da natureza – condições e processos através dos
quais os ecossistemas naturais e as espécies que os formam sustentam e
preenchem a vida humana, como a fertilidade do solo, a qualidade do ar e
da água (Daly, 1997).

É certo, como o apontado por José Gregório de Moraes Navarro, no
artigo de Pádua, que o uso apropriado de tecnologias e ferramentas pode
conter, reverter e ser mais conservativo no uso dos recursos naturais, mas
os investimentos necessários para o seu desenvolvimento só serão reais
se beneficiarem de alguma forma a espécie humana. Vejamos que a bio-
tecnologia, com as ferramentas da biologia molecular, estabelece uma
imensa oportunidade para o avanço das civilizações contemporâneas e
futuras. No entanto, o modelo ainda é exatamente o mesmo, só muda-
mos a unidade biológica. Agora não mais nos apropriaremos dos indiví-
duos inteiros, mas sim de seus genes, ADNs, células, proteínas, enzimas.
Construímos geneticamente outros organismos e os introduziremos em
ecossistemas alterados e íntegros de acordo com a nossa necessidade e
com toda certeza perderemos o controle de muitos deles.

Continuamos a subestimar os impactos das ocupações humanas so-
bre o planeta: a correlação entre o uso indevido dos recursos e dos mode-
los produtivos e políticos desenvolvidos pela espécie humana com a nos-
sa sobrevivência.

Uma lástima não termos aprendido história com o Dr. José Augusto
Pádua. Quem sabe poderíamos entender melhor nossa realidade, poderí-
amos aprender mais rápido sobre os nossos erros e sermos mais conser-
vativos nas nossas ações.

Assim como a degradação ambiental, as doenças e a saúde refletem a
herança predatória social e ambiental vivida pela sociedade brasileira du-
rante sua história. Fatores de influência e causas do surgimento ou ree-
mergência de doenças vêm sendo largamente estudados por pesquisado-
res brasileiros e de todo o mundo (Daszak et al., 2000; Barcellos & Sabro-
za, 2001). Os entendimentos mais profundos das relações que determi-
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nam a saúde, as doenças, a qualidade de vida e a sustentabilidade de nossa
espécie e das sociedades remetem a uma visão próxima àquelas de José
Bonifácio, Domenico Vandelli, Stephen Hales (relatadas por J. A . Pádua,
nesta obra) – a idéia de que mudanças e desaparecimentos de elementos
biológicos conseqüentes de ações antrópicas determinam alterações ecos-
sistêmicas que influenciam a manutenção dos serviços da natureza.

O artigo de Navarro et al. relaciona com riqueza os problemas, cau-
sas e conseqüências das doenças oriundas das questões socioeconômicas,
geográficas, culturais, migratórias e das mudanças ambientais globais que
influenciam a emergência e reemergência de doenças. E, assim como os
recentes estudos em saúde, aponta fortemente para a necessidade de no-
vos modelos de conhecimento e desenvolvimento centrados em estudos
que incorporem obrigatoriamente o ambiente.

Ainda que faça parte dos estudos clássicos da epidemiologia das doen-
ças (Pavlovski, 1944; 1946), variáveis como a identificação e distribuição
geográfica das espécies de patógenos, seus hospedeiros e vetores, fatores
externos (socioeconômicos e culturais) e das condições ambientais que
determinam as doenças, o estudo ecossistêmico ou, mais precisamente, da
sinecologia (que considera o mais alto nível da organização biológica – os
sistemas de populações que interagem num cenário ambiental físico dinâ-
mico e complexo) (Pianka, 1999) ainda está por se consolidar na saúde
pública. Isto quer dizer que ainda estamos no início dessa complexa tarefa
que é estudar doenças e saúde do prisma da organização ecossistêmica.

Apesar dos esforços de se incorporar este novo conceito, a maioria
das práticas tem sido sempre as clássicas – as da auto-ecologia, ou seja, o
estudo de uma espécie e suas relações com demais espécies e o ambiente
(Murray & Sanchez-Choy, 2001; Rojas-de-Arias, 2001). Se agora a abor-
dagem ecossistêmica é apontada como fundamental, devemos lembrar
que isso não é de fato uma novidade. Apesar de aparentemente esqueci-
dos, estudos antigos como o Studies of  Disease Ecology, de May (1961), e o
Ecologia, Evolução e Saúde Pública, de Aragão (1981) já identificavam e apli-
cavam métodos ecológicos aos estudos das doenças e suas soluções.

Vale, então, avançar um pouco nos possíveis caminhos a serem
seguidos na construção mais moderna e profunda dos estudos da
sinecologia das doenças. A primeira idéia é a de agrupar as doenças
do ponto de vista ecológico e bastante genérico. Três macrogrupos
podem ser identificados. Um diz respeito às doenças intrínsecas aos
organismos individuais (má formação genética, por exemplo), pouco
(porque a própria existência se relaciona aos processos da seleção
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natural) dependentes de fatores externos (Aronowitz, 2000). Para este
grupo, as pesquisas e novas técnicas e tecnologias médicas imprimem
aporte significativo na sobrevivência.

O segundo grupo reúne os agravos à saúde decorrentes dos fatores
extrínsecos e, portanto, do ponto de vista ecológico, pertinentes às popu-
lações. Neste grupo, os agravos à saúde podem ser decorrentes das rela-
ções e estresses sociais, econômicos e culturais e de contaminações por
substâncias tóxicas encontradas no ambiente (naturais ou incorporadas
pela ação antrópica). Aqui, as ações de intervenção médica individual são
custosas e pouco eficientes do ponto de vista das populações. Os proble-
mas são de impacto populacional e, assim, suas soluções relacionam-se às
ações políticas e do manejo de habitats (Bell et al., 1991; Buckley, 1995) –
saneamento, tecnologias limpas para o controle e uso de substâncias tóxi-
cas, reciclagem de materiais, biorremediação, construções de baixos im-
pactos. Somente ações no nível de impacto populacional poderão resol-
ver ou mitigar problemas.

O terceiro grupo reúne as doenças determinadas pelas relações tró-
ficas entre as espécies e populações e, portanto, da ordem das comunida-
des biológicas e dos ecossistemas. Aí encontram-se as doenças infecto-
parasitárias determinadas pelos processos co-evolutivos dos sistemas bi-
ológicos complexos – das espécies nos ecossistemas e pelas mudanças
rápidas e maciças impetradas pela ação antrópica (Reaka-Kudla et al., 1997;
Grifo & Rosenthal 1997, Rapport et al., 1999; Hogan & Tolmasquim,
2001). Para se dimensionar o problema das doenças emergentes e ree-
mergentes, razão desta reflexão, é importante se aproximar do universo
da biodiversidade de espécies parasitas, por exemplo. A maior parte dos
vertebrados e invertebrados, entre 30 a 100 milhões de espécies, são para-
sitados por helmintos que, ao longo da sua evolução, promoveram intera-
ções ecológicas, padrões de distribuição e da história complexa das mui-
tas regiões geográficas e de suas biotas (Reaka-Kudla et al., 1997). Pode-
mos ver amplificada a situação se considerarmos que apenas 1.000 vírus,
3.500 espécies de bactérias e 47.000 espécies de fungos são descritos pela
ciência e que, ainda, somente os insetos, potenciais vetores, compõem
53,9% das espécies conhecidas no planeta (Reaka-Kudla et al., 1997).

Construir soluções e interferir em sistemas evolutivos complexos
requer, antes de qualquer coisa, análises multidisciplinares e complexas.
O objetivo, aí, é conter doenças populacionais determinadas pelo imbri-
cado e complexo dinamismo das redes de organismos e variações ambi-
entais. Tratar o organismo com o objetivo de produzir impacto populaci-
onal funciona geralmente apenas nos países ricos, extinguir espécies ou
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populações de patógenos (como nas vacinações) resolve problemas de
doenças causadas por espécies específicas, manejar habitats pode soluci-
onar problemas locais e até regionais, mas devemos olhar claramente para
uma questão, jamais alcançaremos um mundo asséptico, simplesmente
porque os mecanismos da vida, dos processos de especiação, sempre nos
apresentarão novas formas de vida.

Porém, podemos mitigar os impactos das nossas ações sobre a nos-
sa própria sobrevivência e o primeiro passo parece compreender os pa-
drões e mecanismos que determinam a saúde dos ecossistemas (Rapport
et al., 1999) tratando de nos incluirmos aí como uma unidade dele.

A abordagem ecossistêmica das doenças necessita, então, incorporar
as teorias e metodologias da ecologia que tratam de ecossistema. Isto
significar sair das análises da auto-ecologia, onde os eixos das doenças
estão centrados sobre o homem, o patógeno e o vetor ou hospedeiro,
determinados por ações ambientais e avançar sobre a sinecologia. O que
podemos perguntar inicialmente é, como a homeostase do sistema (a ca-
pacidade de ajuste a pertubações de modo que a identidade do ecossiste-
ma seja mantida) determina epidemias, endemias, epizootias? Estudos
recentes mostram que a simplificação e a homogeneidade dos sistemas
na terra disseminam doenças e que a manutenção da biodiversidade pode
tamponar estes agravos (Ostfeld & Keesing, 1999).

Dois elementos são fundamentais para o planejamento dos estudos
ecossistêmicos: os que medem a homeostase dos sistemas ecológicos e a
evolução do sistema em questão. Estudos experimentais onde as propri-
edades da homeostase de ecossistemas como a resiliência (taxa de retor-
no após uma perturbação); resistência (capacidade de resistir a mudanças
de um parâmetro e às oscilações) e a suscetibilidade a descontinuidades,
catástrofes e caos fossem correlacionadas a surtos e epidemias permitiri-
am identificar pontos de risco e previsibilidade de doenças ou controle;
mais do que isso, a manutenção dos serviços ecossistêmicos (água, solo
fértil, alimentos). As propriedades relatadas são dependentes da qualida-
de da estrutura das conexões entre as variáveis e da redundância destas
variáveis, do feedback positivo e negativo entre as variáveis, da conectivida-
de das inter-relações, da capacidade própria de diminuir o impacto do
aumento de uma variável, da heterogeneidade dos fluxos e inter-relações
e da forma das relações funcionais do sistema (Rapport et al., 1999). Por
exemplo, se considerarmos que uma determinada espécie, variável à so-
breposição de nichos (Giller, 1994), expressa essa propriedade. Isto signi-
fica concretamente que se uma espécie extinguir outras poderão assumir
sua “função” ecológica no sistema. No caso das doenças, se muitas espé-
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cies forem hospedeiras de um mesmo patógeno, transmitido por um ve-
tor, espécies mal incubadoras deste patógeno diminuirão sua virulência,
como é o caso da doença de Lyme (Ostfeld & Keesing, 1999). E, em
casos de extinção de uma espécie hospedeira, ou da entrada de uma nova
espécie susceptível ao patógeno, quanto maior a redundância de espécies
menor as chances deste patógeno se disseminar para novos hospedeiros
e ocupar novos nichos. É essa potente propriedade dos ecossistemas,
dentre outras, e o papel primordial das espécies abundantes que possibi-
litam que eles se mantenham funcionais mesmo em estado de intensa
simplificação e homogeneidade. Em última análise, são essas proprieda-
des e características ecossistêmicas que ainda mantêm nossa sobrevivên-
cia em muitas regiões do planeta e é sobre elas que devemos dedicar a
busca de soluções mais respeitosas com a própria vida.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Debatendo o Capítulo Ambiente,
Espaço, Território e o Campo

da Saúde: a agricultura

Jean Pierre Leroy

O território é socialmente construído em cima de um espaço indefinido,
em um meio ambiente no qual vai se inscrever a ação dos homens. Leia-se,
então, nesse território, a história. História das lutas sociais, de vencedores e
de vencidos... história de doenças e de luta pela saúde. Os textos apresenta-
dos me levaram a repensar um pouco da história da ocupação do espaço

GRIFO, F. & ROSENTHAL, J. Biodiversity and Human Health. Island Press,
1997.

HOGAN, D. J. & TOLMASQUIM, M. T. Human dimension of  global environmental
changes – Brazilian perspectives. Academia Brasileira de Ciências, 2001.

MAY, J. M. Studies in Disease Ecology. Hafner Publ. Cia, 1961.

MURRAY, T. P. & SANCHEZ-CHOY,J. Health, diversity and natural resource
use on the amazon frontier: an ecosystem approach. Cadernos de Saúde
Pública, 17, suplemento 2001: 181-192, 2001.

PIANKA, E. R. Evolutionary Ecology. 6. ed. University of  Texas, Austin, 2001.

RAPPORT, D. et al. Ecosystem Health. Balckwell Science, Inc., 1999.

ROJAS, C. A. An ecosystem approch to human helath and prevention of
cutaneous leishmaniosis in Tumaco, Colombia. Cadernos de Saúde Pública,
17, suplemento 2001: 193-200.

REAKA-KUDLA, M. L.; WILSON, D. E. & WILSON, E. O. Biodiversity II.
Joseph Henry Press, 1997.

THOMAS, K. O Homem e o Mundo Natural. Cia. das Letras, 1988.



. 62 .

brasileiro sob o ângulo da agricultura e da sua relação com o meio ambi-
ente, pois parte da história territorial da saúde é ligada a essa aventura.

Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil (1995:44), opõe o
‘aventureiro’ ao ‘trabalhador’. O ideal do primeiro “será colher o fruto
sem plantar a árvore”, ao passo que o segundo “enxerga primeiro a difi-
culdade a vencer, não o triunfo a alcançar”. O autor cita, ainda, d. Luis
Antônio de Souza, capitão-general de São Paulo que, em 1766, dizia que os
lavradores de São Paulo só sabiam “correr trás do mato virgem, mudando
e estabelecendo seu domicílio por onde o há” (Holanda, 1995:70). Vale
notar que, para Buarque de Holanda, enquadram-se como ‘aventureiros’ os
grandes proprietários, que pedem muito à terra e lhe dão pouco em retri-
buição. Pouca presença terá tido, na formação do Brasil, o ‘trabalhador’.

Portugal cuidou para que fosse assegurada a posse de um enorme
espaço continental, transformando-o em território brasileiro. Para os rei-
nóis e, posteriormente, os brasileiros, este território não era outro que
uma inesgotável cornucópia, em que o ambiente somente tinha impor-
tância no que podia se extrair dele, como o mostra José Augusto Pádua.

Precisa-se, assim, reconhecer que a agricultura no Brasil, historica-
mente, foi destrutora do meio ambiente e, em especial, das florestas. Que
agricultura? Na Mata Atlântica, a responsabilidade pela destruição é das
monoculturas do café e da cana, da pecuária extensiva, da exploração
madeireira, da cultura de árvores com fins de produção de papel-celulose
e carvão vegetal e da expansão urbano-industrial. Na caatinga nordestina,
os recursos públicos, que sempre afluíram à região e que poderiam ter
sido dirigidos para re-orientar o modelo agrícola num ambiente especial-
mente frágil, voltaram-se sempre para lubrificar o clientelismo político e
a indústria da seca. A frente de produção intensiva de grãos e algodão
avança a toda velocidade sobre o cerrado e a fronteira de expansão ama-
zônica, devoradora de terra, de florestas, de cerrados e de água, concen-
tradora da propriedade e provocadora de mais saída da terra. Na Amazô-
nia, as empresas madeireiras passam a ocupar um papel preponderante
no processo de destruição florestal, no lugar dos grandes projetos agro-
pecuários financiados com incentivos fiscais no passado.

Se a presença dos pequenos produtores no cenário de devastação
dos ecossistemas brasileiros ao longo do tempo é um fato, não deixa de
ser secundária frente à sistemática destruição promovida pelo latifúndio.
As classes dominantes recusaram, pela Lei de Terras, de 1850, que se
estabelecesse a pequena propriedade no Brasil e sempre bloquearam qual-
quer possibilidade de Reforma Agrária. À exceção relativa da coloniza-
ção, no sul do país, os pequenos agricultores foram empurrados para
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terras marginais e sempre mais distantes. Tanto a concentração da pro-
priedade quanto a minifundização provocaram “uma queda da área mé-
dia [das pequenas] propriedades... Isto significa um aumento de pressão
sobre os recursos naturais com efeitos na produtividade dos solos” (Von
der Weid, 1997:15), tornando insustentável o sistema tradicional de corta
e queima, ao reduzir excessivamente o tempo de pousio.

Esses fenômenos incentivaram a agricultura migrante, tanto dos co-
lonos de origem européia que deixavam o Rio Grande do Sul em direção
a Santa Catarina, Paraná e, mais recentemente, à fronteira amazônica, quan-
to dos posseiros que, saídos do Nordeste, tomavam o rumo da pré-Ama-
zônia maranhense e do sul do Pará. No caso dos nordestinos, a seca
cíclica foi outro fator responsável pela migração. A colonização da Ama-
zônia brasileira, promovida pela ditadura, tanto a particular, no norte do
Mato Grosso, quanto a pública, em Rondônia e na Transamazônica, ape-
sar de fortemente induzida, à diferença da migração dos posseiros, faz
parte do mesmo processo.

Observa-se, na Amazônia, a queda contínua de preço das culturas de
subsistência e dos produtos do extrativismo, o abandono em que se en-
contram as ‘estradas’ que passam a ser mantidas/abertas por madeireiras,
a falta total de uma extensão adequada que ajude a preservar a capacidade
produtiva. Esses fatores, entre outros, levam o pequeno produtor a ven-
der a madeira dos seus ‘lotes’ ou posses, a aumentar o desmatamento da
sua área ou a migrar para novas áreas e novas derrubadas, quando não
migra para a cidade na busca de educação e saúde.

Paradoxalmente, o ‘aventureiro’ nosso apega-se à terra, assegurando
o quase-monopólio sobre a propriedade, e aquele que gostaria de ser tra-
balhador é compelido a viver como aventureiro, sem poder criar raízes.
Assim foi e assim está sendo ocupado este gigante território. À aventura
do latifúndio, baseada na extensão do território, sucede a aventura em-
presarial que acrescenta ao aproveitamento do território ‘livre’ um com-
ponente de aventura tecnológica, de artificialização sempre maior do
ambiente com o qual lida.

O Brasil estaria indo atrás dos setores mais avançados da agricultura
mecanizada, a mais competitiva, que chegou, no fim do século XX, nos
países desenvolvidos e em alguns setores dos países do sul a níveis de
produtividade altíssimos. Esses setores atingem “uma produtividade lí-
quida da ordem de 500 toneladas de equivalente-cereal por trabalhador”,
enquanto a agricultura manual dos países do sul produz “ao redor de uma
tonelada de equivalente-cereal por trabalhador” (Mazoyer & Roudart,
1997). Conclusão: se um agricultor familiar do agreste do Pernambuco ou
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um assentado de Minas Gerais produz dezenas de vezes menos do que um
produtor de soja do triângulo mineiro, não faz mais sentido promover a
agricultura familiar e a Reforma Agrária. Nossas ‘elites’ pensam assim. Esta
comparação não leva em conta o ‘balanço energético’ entre esses dois tipos
de produção. Produzir grãos de maneira muito intensiva supõe o emprego
de muito mais energia do que a produção camponesa tradicional. Este mo-
delo produtivista está em crise: além de devorador de energia e de água, é
concentrador de terra e de renda, provocador de graves impactos sobre o
ambiente e a saúde e não resolveu a fome no mundo. Vale notar que essa
agricultura familiar, que nem consegue assegurar a reprodução familiar, não
tem futuro. Mas milhares de agricultores familiares e associações mostram
atualmente que o caminho de uma agricultura familiar sustentável é viável
e representa uma solução muito melhor do que a agricultura empresarial,
do ponto de vista socioambiental e econômico.

No entanto, o estado atual do campo é fruto dessa história de domi-
nação e depredação e representa um terreno fértil para a emergência e a
reemergência de doenças. Emergência de doenças devido à continuidade
da mentalidade do latifúndio, baseado sobre a abertura de novas frentes e
a exploração extensiva, pois não se completou o ciclo completo da des-
truição e regiões quase intocadas da Amazônia podem nos reservar sur-
presas. Mas emergência de outras por que o antigo e o novo coexistem; o
latifúndio extensivo com a empresa produtivista que intoxica águas, solos
e alimentos com restos de agrotóxicos. Re-emergência, de um lado, por-
que prosseguem as migrações intra e inter-regionais e, do outro, porque
as cidades não oferecem aos migrantes o mínimo de qualidade de vida.

A equipe que elaborou o artigo Doenças Emergentes e Reemergentes,
Saúde e Ambiente fala de “doenças negligenciadas”. Não seria possível fazer
uma associação entre essa negligência e o fato de essas populações rurais e
suburbanas serem, em boa parte, “invisíveis”? José Eli da Veiga acaba de
publicar um livro em que explicita o que vínhamos constatando empirica-
mente faz tempo, mas que a metodologia censitária do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) não permite ainda captar. A grande maioria
dos distritos e pequenas cidades deveriam ser consideradas rurais, porque as
atividades predominantes da sua população são ligadas à agricultura. Isso
elevaria a população rural a mais de 35% da população total.

Um dos méritos do Programa Comunidade Solidária foi chamar a
atenção sobre os municípios mais pobres do país que foram então bene-
ficiados por programas compensatórios, executados em bases que não se
queriam clientelistas. Inserem-se, nesse programa, ações de saúde e isto é
muito bom, claro. Porém, essas populações se tornaram visíveis como
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problema e expressão da escandalosa desigualdade que impera neste país,
mas continua a sua invisibilidade como populações potencialmente pro-
dutoras, que poderiam contribuir ao progresso do Brasil. Invisível por-
que descartada?

Vejamos como, para cuidar do campo, temos os ministérios da Agri-
cultura e do Desenvolvimento Agrário. Para o Ministério da Agricultura,
importa a agricultura dita ‘moderna’, que produz essencialmente voltada
para a exportação. Agricultura familiar e pesca artesanal que têm como
ponto de partida o consumo local, a revitalização do interior, os serviços
ambientais e a reprodução familiar não interessam. Ao outro ministério,
resta a tarefa de tentar responder aos conflitos sociais, quando as lutas
dos sem-terra e de setores do campesinato os tornam minimamente visí-
veis, e de apoiar a agricultura familiar – ou não deixá-la morrer. A compe-
tição entre a gestão macroeconômica, que norteia o núcleo duro do go-
verno, e a microeconomia, na qual se inserem as questões da Reforma
Agrária e da agricultura familiar, é absolutamente desigual. Se esses seto-
res sociais no campo sobram para a economia, como não sobrariam para
a saúde? Não a saúde emergencial, mas a saúde preventiva, que vai à raiz
dos problemas?

Mencionei, en passant, os serviços ambientais que presta e pode pres-
tar a agricultura familiar. Penso que essa noção nos interessa aqui. A com-
binação do latifúndio e de empresas rurais produtivistas provoca destrui-
ção das paisagens e dos ecossistemas, erosão dos solos, comprometendo
a sua capacidade produtiva no futuro, erosão genética, diminuição das
reservas hídricas e assoreamento dos rios, poluição das águas de superfí-
cie e subterrâneas, comprometimento da saúde dos que trabalham na pro-
dução e dos consumidores, fim da diversificação do sistema de produção
que facilitava a sustentação no tempo da família produtora e da biodiversi-
dade agrícola, empobrecimento da dieta alimentar, ameaças sobre a segu-
rança alimentar no médio e longo prazo, migração e expulsão da terra etc.
Quanto aos transgênicos, no estado atual da questão, colocam ainda mais
sob o controle das multinacionais os agricultores e a produção nacional,
acentuam a erosão genética, representam um aumento de riscos para a saú-
de dos consumidores e riscos graves de desequilíbrio dos ecossistemas.1

Frente a isso, a agricultura familiar e os assentamentos concebidos
de modo sustentável podem preencher um papel insubstituível como vigí-
lias e produtores da biodiversidade e das águas; agentes ativos da seguran-

1 Ver Por um Brasil Livre dos Transgênicos, cartilha produzida pela Campanha Brasil Livre dos
transgênicos, composta de 12 entidades, entre as quais o Fórum Brasileiro de Segurança Alimen-
tar e Nutricional. E-mail: agora@tba.com.br
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ça alimentar e nutricional, ao garantir variedade, perenidade (pois o ma-
nejo que fazem das suas sementes em particular previne a erosão genética
e limita as possibilidades de catástrofe produtiva e alimentar) e qualidade
à alimentação; jardineiros das paisagens e da natureza.

Ademais, a interiorização do desenvolvimento, o enraizamento da
população no território e a estratégia intergeracional (é característico da
produção familiar, quando tem segurança na terra e condições econômi-
cas, a sua estratégia de reprodução familiar) são fatores fundamentais
para a sustentabilidade de um país e de uma sociedade. Atualmente, a
consolidação de muitos assentamentos começa a mostrar como esse ficar
(que deveria ser um direito tanto quanto o direito de ir-e-vir), esse enraiza-
mento, quando são criadas condições para que possa se planejar o futuro,
propicia novos processos de desenvolvimento local e microrregional. O
pesquisador Sérgio Leite fala do assentamento como “ponto de chega-
da”, fim e conquista de uma longa luta, mas também como

ponto de partida… São experiências de organização social, como, por
exemplo, associativismo e cooperativa que, em alguns casos, geram
efeitos multiplicadores ao nível local, regional, também favorecendo
outras oportunidades aos demais agricultores. (Leite, s.d.:13)

Esses assentamentos e áreas onde vem se impondo, a duras penas, a
agricultura familiar, integrando a agroindústria à produção, gerando empre-
gos de serviços (extensão rural, educação, saúde), criando mercado local ao
abastecê-lo e ser abastecido por ele, “urbanizando” o rural ao exigir servi-
ços e qualidade de vida para os assentados e os núcleos rurais, etc., colocam
em sinergia, em interação e potencialização mútua as condições para um
desenvolvimento endógeno. A Saúde integra evidentemente essa sinergia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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