
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
GEREMIA, D. S., and ALMEIDA, M. E., eds. Saúde e ambiente. In: Saúde 
coletiva: políticas públicas em defesa do sistema universal de saúde [online]. 
Chapecó: Editora UFFS, 2021, pp. 234-289. ISBN: 978-65-86545-54-8. 
https://doi.org/10.7476/9786586545562. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative 
Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença 
Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Parte 4 – Saúde e ambiente 
 
 

Daniela Savi Geremia 
Maria Eneida de Almeida 

(orgs.) 

https://doi.org/10.7476/9786586545562
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


PARTE 4 – 
 

SAÚDE E AMBIENTE



13. AS INTER-RELAÇÕES 
SAÚDE-TRABALHO-AMBIENTE: 

CONFLITOS E DESAFIOS 

Raquel Maria Rigotto1

INTRODUÇÃO

Os povos do campo guardam sementes e luzes de futuro para a humanidade. 
Como a saúde está relacionada com o trabalho e com o ambiente? Como essas 
relações se situam no modelo de desenvolvimento que está em curso no Brasil? 
E que questões essa reflexão levanta para o trabalho da docência e da pesquisa 
para a formação dos profissionais de saúde?

O capítulo está sistematizado em quatro eixos, que nos ajudarão na reflexão 
a que nos propomos: i) desafios para a humanidade no contexto da crise civili-
zatória e planetária; ii) desafios para os países do Sul Global, no sentido do colo-
nialismo, do capitalismo, da divisão internacional do trabalho e da natureza; iii) 
desafios para o SUS neste momento de avanço dos empreendimentos agrícolas 
e minerais sobre os territórios de vida dos povos e comunidades tradicionais; 
iv) desafios para a formação dos profissionais de saúde: ciência moderna, uni-
versidade e saúde coletiva.

1 Doutora em Sociologia. Professora titular do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Ceará. Conselheira Titular do Conselho Nacional de Saúde. Participa do GT Saúde e 
Ambiente da Associação Brasileira de Sáude Coletiva (Abrasco). De 2015-2018, fez parte do Conselho Delibera-
tivo da Abrasco. Membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental.
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DESAFIOS PARA A HUMANIDADE NO CONTEXTO  
DA CRISE CIVILIZATÓRIA E PLANETÁRIA

O campo da saúde coletiva, genuinamente latino-americano, tem em suas 
bases o conceito de processo saúde-doença, “determinado pelo modo como o 
homem se apropria da natureza em dado momento, apropriação esta que se rea-
liza por meio do processo de trabalho, baseado em determinado grau de desen-
volvimento das forças produtivas e relações sociais de produção” (LAURELL, 
1982, p. 23). A relação sociedade-natureza está colocada com centralidade na 
determinação do processo saúde-doença e se reconhece que essa apropriação 
que fazemos da natureza acontece através do processo de trabalho. O trabalho 
também tem uma enorme importância, entendido como uma categoria a qual 
envolve essa relação de transformação que os seres humanos exercem sobre a 
natureza, baseada num certo grau de desenvolvimento das forças produtivas. O 
que é intensamente atual, tendo em vista a importância das inovações tecnoló-
gicas no desenho dessa relação sociedade-natureza, dos processos produtivos e 
das relações sociais de produção.

E buscando compreender essa relação sociedade-natureza podemos pensar 
na crise civilizatória e planetária que vivemos nos dias atuais. Mészáros (2006) 
vai chamar a atenção para o encontro de crises: ambiental, energética, alimen-
tar, do Estado, da política, da economia, em magnitudes até então desconhecidas 
na história humana. Bem como o reconhecimento de que seus fatores determi-
nantes estão cada vez mais complexamente articulados, o que tem nos levado 
a enunciar e reconhecer que estamos diante de uma crise civilizatória. É difícil 
falar de saúde sem pensar na economia. É difícil falar de trabalho sem pensar na 
natureza. Está tudo muito imbricado.

Neste cenário de profundas desigualdades, o futuro nos acena com a pos-
sibilidade da barbárie, na compreensão de Isabelle Stengers (2015). Relatório 
publicado com base em dados do Banco de Créditos da Suíça aponta que as 85 
pessoas mais ricas do mundo são donas do equivalente ao que a metade da popu-
lação mais pobre do planeta possui. Entre março de 2013 e março de 2014, essas 
85 pessoas aumentaram suas riquezas em 668 milhões de dólares diariamente. 
Segundo Lander (2016), a expectativa de vida ao nascer nos países “desenvolvi-
dos”, em 2011, era de 78 anos, enquanto na África subsaariana era de 55 anos. A 
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mortalidade infantil (menores de 5 anos) nos países “desenvolvidos” era de oito 
para cada mil nascidos vivos; na África subsaariana, 121, ou seja, 15 vezes superior. 
Em 2005, o número de pessoas submetidas a trabalho forçado em todo o mundo, 
incluindo as formas contemporâneas de escravidão, chegava a 12,3 milhões – um 
total de 1,32 milhão corresponde à América Latina. Nos Estados Unidos, a renda 
familiar média de 90% da população se manteve constante durante os últimos 
40 anos. Todo o aumento da riqueza nacional, desde 1970, tem ficado nas mãos 
dos 10% mais ricos da população. Em 2009, nos EUA, a riqueza média dos lares 
“brancos” era 20 vezes superior à dos lares “negros” e 18 vezes superior à dos 
lares “hispânicos” (LANDER, 2016).

Em termos da crise ecossistêmica global, os cientistas desse campo desen-
volveram nove indicadores para monitorar a crise planetária, com elementos 
essenciais para manter a estabilidade do ecossistema global. Desses nove indi-
cadores, em 2014, três deles já haviam sido ultrapassados. 1) Clima: a concen-
tração atmosférica de CO2 não deveria ter ultrapassado 350 partes por milhão 
e beira os 400 ppm na média anual (em 9 de maio de 2013, os instrumentos do 
observatório de Mauna Loa registraram, pela primeira vez desde que as medidas 
se iniciaram, uma média diária de concentração de dióxido de carbono (CO2) 
acima de 400 partes por milhão não há registro na história de convivência da 
Vida com esse nível de contaminação). 2) Ciclo do Nitrogênio: a remoção da 
atmosfera não deveria ter ultrapassado 35 milhões de toneladas e já chega a 
121 milhões. 3) Taxa de extinção de espécies: pelo menos 10 vezes maior do 
que a suportada pelo ecossistema global e de 100 a 1000 vezes maior do que 
a do período pré-industrial (COSTA, 2014, p.1). Há, inclusive, estudiosos 
em climatologia que afirmam que a maior ameaça à vida humana no planeta 
virá pela segurança alimentar, tendo em vista a extinção de espécies que são 
a base da cadeia alimentar humana. E boa parte dessas espécies em extinção 
são marítimas.

Pelo menos outros dois limites se encontram muito próximos de serem 
ultrapassados: fósforo, cuja quantidade fluindo para os mares já é cerca de 80% 
do valor “permitido”; e o nível de acidez dos oceanos do planeta, o que tem a 
ver com o modelo agrícola desenvolvido, baseado em fertilizantes químicos 
(fósforo, nitrogênio e potássio), o qual afeta os seres dos oceanos que possuem 
exoesqueleto.
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A situação de outros dois indicadores está longe de ser confortável: 1) 
Água: avalia-se que dois terços da água doce globalmente disponível já esteja 
comprometida com atividades humanas, principalmente, com agropecuária 
e processos industriais e de geração de energia, além do uso doméstico, visto 
que o consumo de água doce no nosso modelo de desenvolvimento é muito 
intensivo. Nós nos encontramos à beira de uma crise hídrica. O Nordeste está 
em colapso hídrico. No Ceará, o maior açude, o Castanhão, está com 3% de 
seu volume, o que é considerado um volume morto. Há seis anos a população 
cearense está em regime de estiagem prolongada. 2) Ozônio: a concentração 
de ozônio na atmosfera se encontra bastante alterada. Não pode cair em mais 
do que 2,4% e já ultrapassamos os três quartos na proporção de ocupação das 
terras continentais (COSTA, 2014, p. 4).

Tais expressões da crise planetária estão relacionadas essencialmente com 
os processos industriais, a combustão de combustíveis fósseis e queimadas, a 
decomposição de fertilizantes e outros agroquímicos nitrogenados, além das 
atividades agropecuárias. Associam-se também aos processos de urbanização. 
Há um século, duas em cada dez pessoas habitavam em zonas urbanas; em 2010, 
esta proporção já ultrapassa os 50%. A massiva maioria dos cientistas do clima 
reconhece a origem antropogênica desses fenômenos, e alguns deles vêm inclu-
sive propondo que, se a humanidade “(ou mais precisamente o capital) tem pres-
sionado o ecossistema global com uma força de escala geológica”, então que se 
caracterize o presente como Antropoceno, pondo fim ao Holoceno que, com seus 
10.000 anos de estabilidade climática, permitiu o florescimento da humanidade 
no Planeta (COSTA, 2014, p. 4).

Cumpre ressaltar que “a humanidade” não participa de forma homogênea 
neste processo: as responsabilidades são desiguais em sua geração, e os agentes 
político-econômicos respondem pela grande maioria delas: “somente 4 companhias 
– Chevron, Shell, Exxon e BP são responsáveis por uma em cada 30 moléculas 
de CO2 na atmosfera” (COSTA, 2014, p. 10). Estes agentes encetaram um modo 
de produção e consumo em que, se a humanidade fosse composta por habitantes 
médios da Indonésia, por exemplo, demandaria dois terços da biocapacidade da 
Terra, enquanto seriam necessários quatro planetas para se sustentar 7 bilhões de 
estadunidenses médios (WWF, 2012). Mais que isso, a resposta enunciada por 
estes agentes capitalistas globais e seus economistas repete sua lógica e se volta 
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para fazer destes supostos “efeitos colaterais” mais uma nova fonte de lucro, como 
têm demonstrado as propostas e acordos mundiais em torno da presunçosamente 
nomeada “economia verde”.

Por outro lado, também é desigual a distribuição social dos impactos 
deste modelo de relação sociedade-natureza. Por exemplo, os eventos climáti-
cos extremos – furacões, estiagens longas, tempestades, enchentes caudalosas, 
ressacas, geadas, vendavais e problemas como erosão do solo, desertificação e 
desmatamento – afetam principalmente as populações mais pobres dos países 
em desenvolvimento, configurando o que movimentos sociais denominaram 
“injustiça climática”. No período 2000-2012, mais de 200 milhões de pessoas, 
sobretudo dos países em desenvolvimento, foram atingidas por catástrofes 
naturais, em especial inundações e secas. No Brasil, a região Nordeste sofrerá 
as maiores consequências, com aumentos de temperatura entre 2ºC e 4ºC, redu-
ção de precipitações e um clima entre 15 e 20% mais seco, segundo o Relatório 
do Clima do Inpe, levando ao deslocamento de cerca de 250.00 nordestinos 
(as)2. Este cenário desolador é o resultado do “desenvolvimento”, significação 
imaginária social que há seis séculos insiste que o crescimento ilimitado da 
produção e das forças produtivas é o objetivo central da sociedade humana 
(CASTORIADIS, 1976; RIGOTTO, 2004). Este cenário desolador é, em si, o 
desenvolvimento para aqueles e aquelas que não são os detentores do capital 
e seus aliados. O modo de produção capitalista alimenta-se da exploração do 
trabalho humano e da expropriação da natureza para atender à sua necessi-
dade incessante de crescimento e acumulação. Mais que isto, o atual sistema 
capitalista não pode regular, muito menos superar, as crises que deflagrou. Ele 
não pode resolver a crise ecológica porque fazê-lo implica colocar limites ao 
processo de acumulação – uma opção inaceitável para um sistema baseado na 
regra “cresça ou morra” (LOWY, 2005, p. 86).

Longe da realização de seus discursos de bem-estar para a humanidade, 
presenciamos a crise de proporções globais “da própria civilização do capital, 
de sua lógica econômica, de seu modelo de desenvolvimento, de seu modo de 
vida e de seus valores” (MELO e MARQUES, 2014, p. 66). Uma crise que atinge 
também a dimensão ético-cultural, a qual toca o cerne do sentido humano do 
mundo que construímos na modernidade e que nos trouxe às portas da barbárie.

2 Estes dados estão disponíveis em: https://www.socioambiental.org.

https://www.socioambiental.org
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COLONIALISMO, CAPITALISMO E A DIVISÃO 
INTERNACIONAL DO TRABALHO E DA NATUREZA

É preciso pensar nos desafios deste contexto para os países do Sul Global, 
tendo em vista nossa situação diferenciada dentro do planeta. As grandes cor-
porações econômicas e suas organizações, como a OCDE, regem, hoje, uma 
divisão internacional não só do trabalho, mas também da natureza (CORONIL, 
2005). Para nós, do Sul Global, abaixo do Equador, incluindo partes da Ásia, 
além da América Latina e África, o que está sendo destinado enquanto possibi-
lidade de inserção na economia global é a produção de commodities agrícolas e 
minerais. Toda aquela ideia de desenvolvimento nacional via industrialização, 
que cultivamos em alguns períodos de desenvolvimento do Brasil no século 
XX, ainda no final deste se volta para esta encomenda feita, colocando no mer-
cado global soja, cana, milho, carne de boi, carne de frango, celulose, frutas, 
camarão e minérios. Essa é a parte que nos foi autorizada para participar do 
comércio mundial. Isso é também uma divisão internacional da natureza, por-
que isso tudo é plantado, os minérios extraídos do subsolo, a biodiversidade, 
a fecundidade dos nossos solos etc, tudo está intrinsecamente relacionado. 
Então há uma dimensão de injustiça global daquilo que tem sido imposto ao 
Sul Global enquanto divisão internacional do trabalho. O modelo de desen-
volvimento dos países da América Latina nas últimas décadas é a mesma car-
tilha, das commodities agrícolas e das commodities minerais.

O modelo neoextrativista de desenvolvimento tem as seguintes caracte-
rísticas: especialização na produção de commodities minerais e agrícolas – 
agronegócio e mineração; expansão das fronteiras geopolíticas destes empre-
endimentos para territórios apresentados como “vazios”, “improdutivos” ou 
“atrasados”, a despeito de sua diversidade étnica, biológica e de modos de vida; 
grande porte dos projetos/investimento de capitais – atividades capital-inten-
sivas e não trabalho-intensivas; atores são as grandes corporações transnacio-
nais (concentração econômica); expansão da exploração de recursos energé-
ticos – petróleo, gás + xisto, lítio, nióbio (GUDYNAS, 2012; SVAMPA, 2011).

Esses empreendimentos agrícolas e minerais se expandem, normalmente, 
sobre espaços considerados improdutivos ou como vazios geográficos, mas que, 
na verdade, são os espaços de vida de indígenas, de quilombolas, de ribeirinhos, 
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de faxinalenses, de geraizeiros, de fundos de pasto, que tiram dali sua vida, 
têm sua cultura estruturada a partir daquele ecossistema. Assim, estão per-
dendo suas terras, suas origens e suas raízes. O Estado tem um papel muito 
importante na viabilização deste modelo de desenvolvimento, pois vai oferecer 
infraestrutura em termos de estradas, rodovias, hidrovias, portos, aeropor-
tos, energia elétrica etc. Por exemplo, o caso de Belosan, no Xingú, em que 
havia denúncias há tantos anos de que Hidrelétrica de Belo Monte se voltava 
a fornecer energia para exploração de ouro naquela região. E agora isso está 
muito claro, pois está em licenciamento ambiental uma mineradora de ouro 
canadense. E é por isso que a categoria de conflitos ambientais tem ganhado 
uma importância tão grande na América Latina como um todo. Entendemos 
por conflitos socioambientais aqueles ligados ao acesso, à conservação e ao 
controle dos recursos naturais, que supõem, por parte dos atores confronta-
dos, interesses e valores divergentes, em um contexto de assimetria de poder. 
As linguagens de valoração divergentes em relação aos recursos naturais se 
referem ao território (compartilhado ou a intervir) e, de maneira mais geral, 
ao meio ambiente, em relação à necessidade de sua preservação ou proteção. 
Enfim, tais conflitos expressam diferentes concepções sobre a natureza e, em 
última instância, manifestam uma disputa sobre o que se entende por “desen-
volvimento”. Em razão disso, a análise dos conflitos socioambientais é uma 
janela privilegiada para abarcar duas questões tão imbricadas, tão complexas 
e tão intimamente associadas, como são na atualidade o desenvolvimento e o 
meio ambiente (SVAMPA, 2016, p. 143).

É notória, por exemplo, a expansão do agronegócio e da mineração no 
Nordeste, com o discurso de que é o desenvolvimento que está chegando, de 
forma a compensar as desigualdades regionais. É um desenvolvimento que 
se anuncia, legitimado pelo discurso de geração de emprego e da geração de 
impostos. Na maioria das vezes, isso não se constitui como um quadro efetivo, 
e os conflitos se acirram enormemente, quando comunidades e povos tradi-
cionais disputam suas terras, seu território, seu modo de vida, o ecossistema 
que dá a base à sua vida com o agronegócio, as mineradoras e com o próprio 
Estado. Os movimentos sociais nos Estados Unidos, especialmente os negros, 
criaram o conceito de “injustiça ambiental”. Academicamente, pode-se falar 
também em desigualdade ambiental (CBPDA, 2012).
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O ponto central é que se começou a perceber que os bairros negros tinham 
condições ambientais muito mais degradadas do que os bairros de brancos. A 
partir de contatos com igrejas e destas com universidades, foram feitos estudos 
que, através de superposição de vários indicadores em mapeamento como de lixo 
e de poluição do ar, entre outros, comprovaram a situação. Em bairros negros, a 
diferença foi alarmante. Criou-se o conceito de racismo ambiental. Entretanto, 
houve a avaliação de que em bairros de latino-americanos e mexicanos também 
era assim. Percebeu-se, então, um recorte de classe, de raça, de gênero, de gera-
ção. Isso tudo está incorporado no conceito de injustiça ambiental.

Entendemos por injustiça ambiental o mecanismo pelo qual sociedades 
desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos 
danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos 
raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às 
populações marginalizadas e vulneráveis (RBJA, 2001).

Esse conceito denuncia o acesso desigual aos bens comuns e recursos natu-
rais, a distribuição desigual dos benefícios do desenvolvimento, a destinação da 
maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento aos trabalhadores de baixa 
renda, grupos sociais discriminados, povos étnicos tradicionais, populações mar-
ginalizadas nas periferias das grandes cidades e a exclusão da participação nos 
processos de tomada de decisão e de elaboração, desenvolvimento e implantação 
de políticas públicas (ACSELRAD, HERCULANO e PÁDUA, 2004).

Temos o exemplo da Comunidade do Cumbe3, que fica no município de 
Aracati, no Ceará. Essa comunidade está se reconhecendo atualmente como 
quilombo. Eles viviam ali muito bem, entre dunas, o rio Jaguaribe e o mar. As 
atividades de pesca, os homens no mar e as mulheres na mariscagem, camarões 
fresquíssimos e maravilhosos. Até que chegou ali um empreendimento de cultivo 
de camarão em cativeiro, a carcinicultura, e modificou completamente a comu-
nidade. É claro que isso influencia no processo saúde-doença, na felicidade, nos 
direitos territoriais. Jamais alguém perguntou a essa comunidade se queria essa 
destruição. Uma profunda relação com o território que um povo tradicional tem 
e que é violentamente interrompida por um projeto que sai do gabinete do gover-
nador em conchavo com alguns agentes econômicos, excluindo esses povos da 
participação e da tomada de decisão.

3 Cumbe significa quilombo.
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DESAFIOS AO SUS NO MOMENTO DE “DESENVOLVI-
MENTO” OU AVANÇO DOS EMPREENDIMENTOS AGRÍ-
COLAS E MINERAIS SOBRE OS TERRITÓRIOS DE VIDA

A partir deste quadro de crise civilizatória e planetária, do processo de 
colonização do Sul Global e de extração de nossas riquezas e das nossas culturas, 
como podemos situar o SUS? Podemos pensar, num plano territorial, que um 
processo produtivo que chega num território, como o da carcinicultura relatado 
anteriormente, vai demandar insumos, como água, terra, minerais, biodiversidade, 
energia. E também vai incorporar formas de ciência e tecnologia, assim como 
pode estar associado a algumas cadeias produtivas, e esse processo produtivo vai 
gerar um conjunto de problemas de saúde dos trabalhadores. 

Da mesma forma, a questão dos agrotóxicos no agronegócio, que se dá na 
questão dos acidentes e esforços repetitivos na pressão por produtividade nos 
frigoríficos, por exemplo. Ou na questão da silicose, dos acidentes de trabalho 
nas explosões no trabalho da mineração.

Figura 1– Desafios para o SUS

Fonte: elaborado pela autora (2017).

Esses processos produtivos também geram problemas para fora dos seus 
muros, pois levam a processos de distribuição e comercialização que vão exigir 
estradas, caminhões, petróleo, trabalhadores do transporte, espaço onde a estrada 
circula que pode passar por uma reserva, por uma terra indígena. E vão também 
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induzir consumo que podem trazer impactos para a saúde, como são os produtos 
da indústria agroalimentar, ricos em aditivos, em corantes, contaminados com 
resíduos de agrotóxicos e produzidos a partir de sementes transgênicas. Além 
disso, vão gerar também emissões atmosféricas, efluentes líquidos, resíduos sóli-
dos e novas demandas urbanas. Temos o exemplo de um município da região 
metropolitana de Fortaleza-CE, que teve sua população triplicada a partir da 
instalação de indústrias calçadistas. Essas indústrias migraram do sul do país 
para o norte e nordeste, devido à mão de obra barata, o que denuncia um alto 
nível de exploração da força de trabalho na região. Segundo dados do IPEA, a 
força de trabalho no Ceará é cerca de 40% mais barata do que na região sul. Esse 
inchamento das cidades cria demandas de políticas públicas de saneamento, de 
urbanização, de assistência à saúde, de educação, de segurança pública, de polí-
ticas para a juventude etc. O problema é que essas demandas geralmente não são 
atendidas, porque indústrias, quando chegam, têm isenções fiscais concedidas 
pelas prefeituras, o que resulta em recursos pequenos para resolver questões oca-
sionadas pela própria instalação de indústrias nas cidades.

Nesse sentido, questiona-se de que maneira o SUS tem podido responder a 
esse macrocontexto que interfere de forma tão decisiva sobre a saúde da popu-
lação, para garantir o direito à saúde. Está na Constituição Federal de 1988 (Art. 
196): “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, prote-
ção e recuperação”. Podemos dizer que temos um modelo de desenvolvimento 
nacional que é adoecedor, porque é uma política social e econômica que não 
reduz riscos, pelo contrário, amplia riscos à saúde.

Os desafios que o SUS sempre teve, como o da intersetorialidade e da inte-
gralidade, ganham potência a partir deste momento que vivemos, com dificulda-
des cada vez maiores, após o golpe de 2016. Mas estas questões estão colocadas. 
Quando pensamos na intersetorialidade, como faremos para que a saúde seja 
uma dimensão transversal das políticas de desenvolvimento? Porque é lá que a 
preocupação com a saúde precisa estar. Se vamos ter um modelo de desenvolvi-
mento que vai estimular o extrativismo, já é sabido que não favorecerá a saúde 
dos trabalhadores. Então, essa questão sobre a saúde precisa estar lá na concep-
ção das políticas públicas.
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Em função disso, o grupo de pesquisa Trabalho, Meio Ambiente e Saúde 
(TRAMAS), da Universidade Federal do Ceará, em celebração aos seus vinte 
anos de atividades, fez um esforço de sistematizar as pesquisas realizadas atra-
vés de uma matriz analítica, para compreender melhor a relação entre grandes 
empreendimentos, conflitos ambientais e saúde. Foram revisitados estudos rea-
lizados sobre a indústria calçadista no Ceará, sobre a carcinicultura, o Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém, construído em meados dos anos 1990, a mine-
ração de urânio, e sobre os agrotóxicos/agronegócio. Embora os processos pro-
dutivos sejam diferentes, há um padrão ou uma semelhança a respeito do pro-
cesso saúde-doença. A matriz trabalha com três conceitos: des-territorialização, 
vulnerabilização e processo saúde-doença. E quatro categorias analíticas: disputa 
simbólica; comprometimento do acesso aos bens naturais; indução de proces-
sos de migração compulsória; e imposição de riscos relacionados ao processo 
de produção-trabalho.

Ressaltamos a importância do conceito de vulnerabilização, que vem sendo 
elaborado por autores como Marcelo Firpo Porto (ENSP-FIOCRUZ) e Henri 
Acselrad, (IPPUR/UFRJ), em distinção à “vulnerabilidade”, conceito utilizado 
na epidemiologia, para remeter a características de alguns indivíduos ou de 
grupos sociais relacionadas a sexo, idade, renda, escolaridade, que os torna-
riam mais vulneráveis ao adoecimento. Nesse contexto dos conflitos ambien-
tais, percebe-se que não se pode deixar a cargo dos indivíduos ou das pessoas 
a culpa ou a responsabilidade por esse adoecimento, porque, na verdade, elas 
não são vulneráveis em si, elas são vulnerabilizadas, elas sofrem processos de 
vulnerabilização relacionados à destituição de direitos e à desigualdade na 
proteção do Estado.

Para captar-se a dimensão societal da vulnerabilização, a pretensão de men-
surar estoques de indivíduos considerados em situação de vulnerabilidade social 
deveria ser acompanhada de um esforço de contextualização e ser associada à 
caracterização dos processos de vulnerabilização, para os fins de sua posterior 
superação/interrupção. Identificar os mecanismos de destituição que tornam os 
sujeitos vulneráveis para determinar e interromper os processos decisórios que 
impõem riscos aos mais desprotegidos. Sublinha-se algo que lhes é devido com 
um direito – déficit de responsabilidade do Estado – versus algo que lhes falta – 
déficit de capacidade de defesa dos sujeitos (ACSELRAD, 2013).
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Foram construídos quatro quadros relacionados a cada uma das categorias 
analíticas anteriormente citadas. Tendo em vista os limites deste texto, para melhor 
compreensão destes quadros sugerimos a consulta ao capítulo “Desvelando as 
Tramas entre Saúde, Trabalho e Ambiente nos conflitos ambientais: aportes episte-
mológicos, teóricos e metodológicos”, no livro Tramas para a Justiça Ambiental – 
diálogo de saberes e práxis emancipatórias1. 

Quadro 1 – Grandes empreendimentos e saúde: a disputa simbólica

Processo de des- 
territorialização

Vulnerabilizando  
os/as afetados/as

Repercutindo sobre o 
processo saúde-doença

Desqualificação do modo 
de vida local como “atraso”
Imposição do discurso do 
desenvolvimento
Estratégias empresariais 
e estatais de dominação 
simbólica e gestão da 
conflitualidade
Des-informação: 
ocultamento, informações 
perversas, etc
Limitação da participação 
na tomada de decisões

Captura de subjetividades, espe-
cialmente entre a juventude (//
construção de novos sujeitos)
Criação do dissenso (// afirma-
ção da contra-hegemonia)
Ameaça da paz nas comunida-
des e famílias
Fragilização (//fortaleci-
mento) da organização 
social comunitária
Insegurança quanto ao futuro
Ameaça à cultura e ao modo de 
vida tradicional

Sofrimento psicossocial
Sofrimento psíquico: 
ansiedade, depressão, 
pânico, suicídio
Doenças 
cardiocirculatórias
Violência
Criminalização

Fonte: Raquel Rigotto et al. (2018).

Quadro 2 – Grandes empreendimentos e saúde: o comprometimento do acesso aos bens naturais

Processo de des- 
territorialização

Vulnerabilizando  
os/as afetados/as

Repercutindo sobre o  
processo saúde-doença

Perda da terra/território
Destruição/ desapareci-
mento de comunidades
Perda de acesso à água e 
outros bens naturais
Degradação da 
biodiversidade

Inviabilização do modo 
de vida tradicional
Ameaça à 
soberania alimentar
Comprometimento 
da segurança 
alimentar e hídrica

Repercussões sobre o estado de 
saúde como um todo
Distúrbios nutricionais – desnu-
trição, subnutrição e obesidade
Aumento da mortalidade infantil
Maior vulnerabilidade a doenças

Fonte: Raquel Rigotto et al. (2018).

1 O livro está disponível para download gratuito em: http://www.tramas.ufc.br/wp-content/uploads/2018/07/Tra-
mas-para-a-Justi%C3%A7a-Ambiental-E-BOOK.pdf.

http://www.tramas.ufc.br/wp-content/uploads/2018/07/Tramas-para-a-Justi%C3%A7a-Ambiental-E-BOOK.pdf
http://www.tramas.ufc.br/wp-content/uploads/2018/07/Tramas-para-a-Justi%C3%A7a-Ambiental-E-BOOK.pdf
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Quadro 3 – Grandes empreendimentos e saúde: indução de processos de migração compulsória

Processo de des- 
territorialização

Vulnerabilizando  
os/as afetados/as

Repercutindo sobre o 
processo saúde-doença

Desapropriação da terra e 
expulsão das famílias
Inviabilização da perma-
nência na terra/moradia
Atração da migração 
de trabalhadores pela 
oferta de emprego

Migração compulsória 
com perda da moradia ou 
reassentamentos precários
Exposição a novas 
formas de sociabilidade/
relações comunitárias
Ameaça às formas 
tradicionais de 
produção/ trabalho
Proletarização pelo 
emprego precarizado

Exposição a 
diferentes formas de:
Violência
Exploração sexual
Gravidez indesejada e 
de adolescentes
Doenças sexualmente 
transmissíveis
Difusão do comércio e 
uso de drogas
Desagregação da família
Sofrimento psíquico
Doenças mentais – 
depressão e suicídio

Fonte: Raquel Rigotto et al. (2018).

Quadro 4 – Grandes empreendimentos e saúde: processos produtivos e processos de trabalho

Processo de des- 
territorialização

Vulnerabilizando  
os/as afetados/as

Repercutindo sobre o 
processo saúde-doença

Implantação de novos 
processos produtivos: 
instalações e infraestruturas 
(estradas, portos, dutos, 
adutoras, redes de energia 
elétrica etc)
Introdução de novos 
processos de trabalho

Introdução de riscos 
tecnológicos nos 
ambientes de vida e 
trabalho, de natureza 
Física, Química, 
Biológica, Mecânica e
Psicossocial

Desastres
Acidentes de trabalho
Acidentes de trânsito
Intoxicações agudas
Efeitos e agravos crônicos
Sofrimento psíquico e 
transtorno mental

Fonte: Raquel Rigotto et al. (2018).

Uma dimensão essencial no campo dos desafios do SUS e da saúde tem 
a ver com a questão alimentar e nutricional, e a contaminação dos alimentos 
por agrotóxicos.
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Figura 2 – Distribuição das amostras analisadas segundo a presença 
ou ausência de resíduos de agrotóxicos

Fonte: Anvisa (2013).

Os dados oficiais mostram que cerca de 30% dos alimentos amostrados 
apresentam resíduos de agrotóxicos acima dos limites considerados toleráveis. 
Entretanto, outros 36% das amostras ainda apresentam resíduos, embora abaixo do 
valor máximo residual permitido em lei – o que não nos exime de preocupações 
com a saúde, do ponto de vista científico, dadas as dificuldades de se afirmar, com 
certeza, limites seguros para a ingestão de agrotóxicos (CARNEIRO et al., 2015).

Sobre a contaminação da água, dentre os municípios que declararam poluição 
ou contaminação, os agrotóxicos estão entre as três primeiras causas, somando-
-se ao esgoto sanitário e à destinação inadequada do lixo (em 72% das causas 
de poluição na captação em mananciais superficiais, 54% em poços profundos 
e 60% em poços rasos). Da totalidade de Sistemas de Abastecimento de Água 
cadastrados no Sistema de Informação, voltado para a vigilância da qualidade 
da água para o consumo humano (Sisagua), em 2008, apenas 24% apresentaram 
informações sobre o controle da qualidade da água para os parâmetros de agro-
tóxicos e somente 0,5% apresenta informações sobre a vigilância da qualidade da 
água para tais substâncias. Uma pesquisa realizada em perímetro irrigado produ-
tor de frutas para exportação no Ceará revelou a presença de 3 a 12 ingredientes 
ativos em todas as 23 amostras coletadas, envolvendo águas do Aquífero Jandaíra 
e as distribuídas pelo serviço municipal para consumo das famílias (MARINHO, 
2010). Já no Mato Grosso, foi verificada a contaminação com resíduos de vários 
tipos de agrotóxicos em 83% dos 12 poços de água potável das escolas examina-
dos, em 56% das amostras de água de chuva e em 25% das amostras de ar (pátio 
das escolas), monitoradas por dois anos (PIGNATI et al., 2007).
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Resultados da primeira etapa da pesquisa de agrotóxicos, com uma amostra 
estratificada de 545 trabalhadores, 30,7% dos trabalhadores cumpriam critérios 
para o diagnóstico de provável intoxicação aguda (n=545), 5-19% com alterações 
hepáticas e 29% com alterações hematológicas.

Ainda na questão agronegócio-saúde, temos casos importantes que nos 
marcam profundamente como ser humano, profissional e pesquisadora. É fun-
damental partilhar as angústias, visto que precisamos buscar as respostas juntos. 
Temos o caso de uma hepatopatia tóxica por agrotóxicos, o primeiro caso brasi-
leiro registrado de morte por hepatopatia profissional, apesar de a empresa onde 
trabalhava com venenos químicos ter alegado que foi uma hepatopatia viral. Há 
também crianças nascendo com má formação congênita em uma comunidade 
com apenas 560 famílias, que vive ao lado de fazendas do agronegócio, derra-
mando garoa de agrotóxicos no momento de pulverização aérea. A prevalência 
de má formação congênita nessa comunidade é muito superior à média nacio-
nal, refletindo uma zona de sacrifício pela concentração de exposição ocupa-
cional e ambiental aos agrotóxicos. Outro fenômeno são os sinais de puberdade 
em crianças de 4-5 anos de idade, desenvolvimento de mamas e pelos pubianos. 
Estamos pesquisando e comprovando a relação da puberdade precoce com os 
efeitos de disruptores endócrinos que alguns ingredientes ativos de agrotóxicos 
apresentam (AGUIAR, 2017).

Gráfico 1 – Tendências das taxas de mortalidade por neoplasias nos municípios de estudo e 
municípios controle, Ceará, 2000 a 2010

Fonte: Elaboração própria.
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A taxa de mortalidade por câncer está 38% mais alta na região onde estão 
instaladas empresas do agronegócio (Rigotto et al., 2013). Pesquisas também com-
provam alterações pré-neoplásicas em medula óssea de trabalhadores expostos a 
organo-fosforados no monocultivo de banana na Chapada do Apodi (FERREIRA 
FILHO, 2013).

Figura 3 – Célula displásica: núcleos bilobulados, cromatina frouxa

Fonte: FERREIRA FILHO (2013).

Figura 4 – Deleção do braço longo do cromossomo 7 e material adicional no cromossomo 4,  
além da presença de um cromossomo marcador

Fonte: FERREIRA FILHO (2013).
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DESAFIOS À FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  
DE SAÚDE: CIÊNCIA MODERNA, UNIVERSIDADE  
E SAÚDE COLETIVA

Nos nossos estudos, temos encontrado um abrigo teórico bastante estimu-
lante, proposto por Marcelo Firpo Porto da ENSP/FIOCRUZ, com o conceito 
de Epistemologia Política, a partir da crítica à ciência moderna e aos seus limites 
epistemológicos para dar conta da complexidade dos problemas de saúde que 
ela mesma ajudou a criar. O pesquisador Carlos Walter Porto Gonçalves diz que 
a maioria dos riscos modernos não vem da natureza e enuncia os agrotóxicos, 
o pó da china, o ebola, o vírus da insuficiência respiratória etc. que também são 
produtos da tecnociência. É preciso reconhecer essa nossa responsabilidade. 
Então temos uma Epistemologia que contemple as duas vertentes:

(i) A epistemológica, pela via da complexidade, para romper com a fragmentação 
da ciência moderna, com a hierarquização dos campos disciplinares, na linha 
de Edgar Morin. 

Ou seja, a compreensão dos limites das várias áreas de conhecimento em 
torno de fenômenos específicos, os quais, em problemas complexos, não podem 
ser analisados separadamente. Outro contributo se refere à explicitação das incer-
tezas e dos valores em jogo, assim como ao papel da produção de conhecimentos 
na conformação de processos decisórios e políticas públicas. É essencial um com-
prometimento dos valores e interesses que estão por trás da produção científica, 
assim como as incertezas científicas que muitas vezes são negadas. O cientista 
é chamado à cena pública, especialmente no espaço dos conflitos para enunciar 
uma verdade única sobre um problema. E é preciso reconhecer os nossos limites, 
as nossas incertezas e ignorâncias no campo das ciências.

(ii) A sociopolítica, que vai levar em conta exatamente a questão da Justiça Ambiental, 
através dos seus referenciais, envolvendo a explicitação dos conflitos ambien-
tais em contextos de vulnerabilidade nos quais há disputas no território por 
recursos, valores e modelos de desenvolvimento. 
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Esta perspectiva também aponta para as estratégias de visibilização das 
vozes ocultas de populações afetadas na sua condição humana diante de confli-
tos ambientais que as vulnerabilizam (PORTO, 2011).

O artigo Bases para um enfoque socioambiental crítico e transformador da 
Teoria da Determinação Social do Processo Saúde-Doença (PORTO; ROCHA; 
FINAMORE, 2014) trata do enfoque pluriepistêmico, que assinala a necessidade 
de ir além dos paradigmas biomédico e epidemiológico, para integrar “questões de 
saúde e ambiente aos direitos humanos, territoriais e sociais” (p. 4075). As episte-
mes que aportam a este enfoque são: a Teoria da Complexidade (MORIN, 2011); 
a Ciência Pós-normal (FUNTOWICZ e RAVERTZ, 1997); a Ecologia Política 
(MARTINEZ-ALIER, 2011, 2014; GUDYNAS, 2016); as Teorias Descoloniais 
(LANDER, 2005; SANTOS e MENESES, 2010; WALSH, 2009; QUIJANO, 2012); 
a Sociologia (BOURDIEU, 1998; ACSELRAD et al., 2004; STENGERS, 2015); 
a Geografia Política e da Saúde (PORTO GONÇALVES, 2012; HARVEY, 2003; 
HAESBAERT e PORTO GONÇALVES, 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Pedagogia do Território apresenta-se como um dos métodos que podem 
apoiar práxis acadêmicas emancipatórias que, disputando os rumos hegemônicos 
da ciência e da Universidade e ressignificando os sujeitos cognoscentes, atribui 
centralidade radical à co-labor-ação com os sujeitos dos territórios em que nos 
inserimos (no lugar da extensão). É com base nela que organizamos nossa atividade 
acadêmica, desenhando a produção de conhecimentos a partir das necessidades 
daqueles sujeitos, valorizando seus saberes e compartilhando com eles processos 
dialógicos de construção de conhecimentos de qualidade e úteis à defesa de seus 
direitos. A colaboração social é também a fonte de ricas experiências que alimen-
tam e contribuem significativamente na formação de docentes e pesquisadores 
(as) reflexivos (as), críticos (as) e autônomos (as) (RIGOTTO, 2016).

A Pedagogia do Território coloca essas atividades de co-labor-ação com sujei-
tos locais nos territórios como ponto de partida, tanto para a formação quanto 
para a produção de conhecimentos. Então, essa pedagogia é radicalmente central, 
um permanente diálogo da universidade com os sujeitos sociais vulnerabilizados 
nos territórios, de forma que temos seis características:
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1) Processos de construção compartilhada a partir das necessidades de 
conhecimento dos territórios em conflito;

2) Inventividade em metodologias participativas de pesquisa que abram 
espaços para o diálogo de saberes;

3) Experimentação da função social da ciência: ao lado das comunidades 
e movimentos sociais, a universidade como sujeito social e político;

4) Busca de novas formas de compartilhar o conhecimento produzido;
5) Validação de outras formas o conhecimento produzido: a Banca Aca-

dêmica e Popular; 
6) Formação nos territórios e no coletivo2.
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14. DESAFIOS NO CONTROLE DO USO 
DE AGROTÓXICOS, PAPEL DO ESTADO, DA 

CTNBIO E DAS FORÇAS SOCIAIS NO BRASIL

Antônio Inácio Andrioli1

INTRODUÇÃO

Após tantas mudanças de áreas de conhecimento na minha trajetória aca-
dêmica, estou me identificando cada vez mais com a saúde mediante a temática 
dos agrotóxicos e parece que encontrei a área que tem tudo a ver com a vida. Está 
implícita nisso a ideia de pensar outra forma de ciência, que conceba a natureza 
como algo que precisamos compreender e não algo que precisamos dominar. A 
ciência moderna inicia com esse conceito de que a natureza teria que ser domi-
nada, explorada e que seria gratuita, ilimitada e não reagiria. Nós temos consci-
ência de que isso tudo é falso. Dessa forma, a ciência tem muita responsabilidade 
sobre o que está acontecendo na contemporaneidade, pois os agrotóxicos foram 
produzidos pela ciência. A ideia de que é preciso utilizar agrotóxicos também 
foi produzida pela ciência. E as consequências do uso dos agrotóxicos são igual-
mente objeto da ciência.

No sul da Baviera, na fronteira da Alemanha com a Áustria, onde se fala 
um alemão bem diferente do alemão prussiano, agricultores conseguem falar, em 
uma só palavra, uma frase toda. Por exemplo, Weiloisirgendwiazamhängd, que 

1 Doutorado em Ciências Econômicas e Sociais. Pós-Doutorado em Sociologia pela Universidade Johannes Kepler 
de Linz/Áustria. Foi Vice-Reitor da UFFS. Membro Titular da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio), como especialista em Agricultura Familiar (2011-2017). É membro no Núcleo CEBES Chapecó-SC.
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significa: “porque tudo, de alguma forma, está relacionado”. Parece ser tão difícil, 
para a ciência, entender que tudo, de alguma forma, está relacionado. Uma família 
de agricultores dessa região produziu um filme sobre o sentido dessa palavra. O 
mais importante dessa palavra é o que está no meio dela: de alguma forma, por-
que eles não sabem ‘como’. E, ao admitirem que não sabem ‘como’, eles continuam 
tentando entender esse “porque tudo está relacionado, de alguma forma”. Esse 
“de alguma forma” é o objeto da ciência, da totalidade concreta (KOSIK, 2002). 
Se nós perdermos essa relação, nós vamos provocar os problemas ambientais que 
hoje estão nas nossas vidas.

Eu tento sintetizar a minha trajetória acadêmica em uma área de conhecimento 
que não existe: filosofia rural. Depois de atuar como técnico em Agropecuária 
(formação no Ensino Médio), fui estudar Filosofia na Graduação, Cooperativismo 
na Especialização, Mestrado em Educação nas Ciências, Doutorado em Ciências 
Econômicas e Sociais, Pós-Doutorado em Sociologia e, agora, estou me ocu-
pando em iniciar estudos na área de Saúde Coletiva. Para mim, sempre foi mais 
estimulante estudar “quase nada sobre quase tudo” do que estudar “quase tudo 
sobre quase nada”. Mas, na ciência tradicional, estudar “quase tudo sobre quase 
nada” resulta em pontuação no Sistema Lattes. Isso gera arrogância e ignorância. 
Arrogância porque as pessoas acreditam que só elas sabem “tudo sobre quase 
nada”! E ignorância porque, do resto, não sabem mais nada! Por isso formamos 
os especialistas. Na língua alemã, há um conceito sobre essa ideia de “especialista”: 
Fachidiot (o idiota de uma área). É como se nos especializássemos a transformar 
as pessoas em “idiotas de uma área”, que não são capazes de entender nada de 
outra área. Ou seja, são arrogantes e ignorantes. E, também por isso, produzimos 
e usamos tanto agrotóxico.

O CASO DO MOSQUITO TRANSGÊNICO

Ao produzirmos alimentos com agrotóxicos, a humanidade está perdendo a 
sua relação com a natureza. Há pessoas que acreditam que determinadas plantas, 
insetos, bactérias, fungos, sejam “do mal” e, por isso, teriam que ser eliminados. 
Eu acompanhei o caso do mosquito transgênico na Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio), onde a ideia era eliminar o mosquito enquanto espécie, 
o mosquito Aedes aegypti, que pode causar a dengue. Ao tentarmos eliminar esse 
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mosquito, forma-se um nicho ecológico, um espaço vazio na natureza, que será 
ocupado por outras espécies, como o Aedes albopictus, porque o mosquito este-
riliza, e é essa tecnologia que está no mosquito transgênico. O Aedes albopictus 
pode causar, além da dengue, a Chikungunya e a Zika vírus. Dessa forma, tudo 
indica que, com a tentativa de eliminar uma espécie, haverá problemas maiores 
do ponto de vista ambiental e de saúde pública. E essa tem sido a regra quando 
falamos em ciência relacionada à questão ambiental.

O CASO DO MILHO TRANSGÊNICO

O milho transgênico contém, dentro de cada célula, uma toxina, com o 
objetivo de matar uma lagarta. A tecnologia parece muito interessante, porque a 
lagarta que comer esse milho morre e parece que o problema é conseguir matar a 
lagarta. Sempre que eu perguntava aos cientistas que desenvolveram essa tecno-
logia “o que acontece quando uma vaca, um porco, um frango come este milho 
e o que acontece quando um ser humano come este milho”, a resposta era muito 
simples: eles não podiam responder porque não era a área científica deles. Estão 
percebendo onde está o problema? É como se o milho fosse cultivado para ali-
mentar lagartas.

A lógica está invertida! E o pior: esses cientistas não sabem por qual motivo 
aquela lagarta se tornou praga. Eles só sabem matar a lagarta. E, ao matarem essa 
lagarta, os cientistas conseguiram produzir uma lagarta resistente, ou melhor, 
não só uma, mas várias espécies de lagartas resistentes.

Agora precisamos liberar no Brasil um produto químico sintético chamado 
Benzoato de Emamectina para matar as lagartas resistentes a uma toxina que se 
imaginou que duraria décadas para matar uma espécie de lagarta. Esse produto é 
extremamente tóxico para o sistema nervoso. A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) acabou de liberar, contraditoriamente, esse produto para uso 
no Brasil. Em 2010, seu uso foi restringido por se saber dos problemas causados 
ao meio ambiente, às pessoas e aos animais.

E por que estamos usando o Benzoato de Emamectina? Por um problema 
que a ciência gerou, que a agricultura química gerou, que a monocultura gerou. 
É óbvio que, se plantarmos apenas um tipo de planta, existirão insetos que 
comerão essa planta, pois comeriam o que mais, se matamos todas as outras? E 
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a ciência culpa um inseto. Essa é uma antiga forma de ver a ciência, uma ideia 
fragmentadora do conhecimento. Por isso, é importante a ideia de que “tudo está 
relacionado”. É essa ideia que deveria nos levar a fazer ciência, para entendermos 
não somente uma parte, mas as relações que se estabelecem entre as partes e com 
o todo. E isso se perdeu no decorrer do desenvolvimento científico. As pessoas 
estão usando agrotóxicos porque se tornaram arrogantes e ignorantes.

Não há uma teoria da conspiração para explicar isso, como se todos sou-
bessem deliberadamente o que está acontecendo. É muito mais grave. As pessoas 
não sabem o que está acontecendo, não sabem o que estão fazendo. E a ciência 
não sabe como resolver os problemas que vem causando. O mais absurdo é que 
as pessoas que trabalham com a ciência têm a ideia de solucionar o problema a 
partir daquilo que gerou o problema. Então, quais são as soluções que são encon-
tradas para o uso do agrotóxico? Usar mais agrotóxico. Usar outro agrotóxico. 
Usar um agrotóxico mais potente. Foi dessa forma que o Brasil se tornou o cam-
peão mundial de uso de agrotóxicos. E isso já faz uma década. Ultrapassamos os 
Estados Unidos há muito tempo. Ultrapassamos o consumo per capita de cinco 
litros de agrotóxico ao ano por pessoa. E parece que isso não é um problema. Por 
que isso não é um problema?

OS DESAFIOS

Nas comunidades rurais, há agricultores prejudicando a si e seus vizinhos 
em função do uso indiscriminado de agrotóxicos. Chegam a participar de veló-
rios de agricultores que morrem de câncer sem estabelecer nenhum nexo causal 
com o uso de agrotóxicos. Mas houve algo que o provocou. É como se parecesse 
mais prudente ignorar fatos e fechar os olhos para o incentivo ao uso, deixando de 
focar nos produtores e vendedores desses produtos. E aí surge um grande dilema 
ético, pois não faltam estudos para comprovar que os agrotóxicos são prejudiciais 
à saúde. E qual é a grande inovação apresentada politicamente no Brasil para 
esse problema? Mudar o nome de agrotóxicos para defensivos fitossanitários. 
A tentativa é diminuir a semântica da situação, dificultando a identificação das 
causas, para que seja sublimado o problema ético envolvido.

Há uns dez anos, eu me perguntava o que aconteceria se soubéssemos 
cientificamente que o glifosato é cancerígeno. Será que essa informação poderia 
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diminuir o uso desse produto? Eu já imaginava que surgiriam afirmações das 
mais diversas questionando a cientificidade desses estudos. E isso me leva nova-
mente a questionar o problema da ciência na relação com o aumento do uso de 
agrotóxicos. No prefácio do Dossiê da Abrasco sobre os impactos dos agrotóxi-
cos na saúde, Paulo Petersen faz uma breve referência acerca do método como 
se lida com esse fenômeno, explicando que existem três estágios: o primeiro é 
ocultar, o segundo é justificar e o terceiro é desqualificar (CARNEIRO, 2015).

O primeiro estágio é ocultar. Ocultar, por exemplo, ao se referir a notí-
cias que demonstram a existência de estudos afirmando que os agrotóxicos são 
cancerígenos e outros estudos que negam esses efeitos. Há algo ocultado nessa 
comparação, pois não se trata de estudos do mesmo tipo. A maioria dos estudos 
afirmando que agrotóxicos não seriam cancerígenos foi produzida ou financiada 
pelas próprias empresas fabricantes dos produtos em questão, definindo o objeto 
da pesquisa, a sua metodologia, suas conclusões e o que deve ou não ser divul-
gado. Isso deveria, no mínimo, ser citado ou estar referenciado ao se tratar da 
divulgação desses estudos. Pior que isso: são esses estudos das empresas ou por 
elas financiados que servem de base para se aprovar o uso de glifosato, e não os 
estudos científicos independentes.

Não se trata de estudos científicos diferentes. Trata-se de estudos científi-
cos e estudos não científicos. E que estudos estão sendo considerados válidos, 
por exemplo, pela CTNBio? A resposta é que basicamente os estudos financia-
dos pelas empresas é que são considerados como válidos e não os estudos cien-
tíficos independentes. É assim que funciona a CTNBio. Existe uma ilusão, no 
Brasil e no mundo, de que, como existe uma comissão de cientistas cuidando da 
saúde dos seres humanos, dos animais e das plantas, estaríamos protegidos dos 
efeitos dos agrotóxicos. A realidade é bem outra: trata-se de cientistas que, em 
sua maioria, aprovam tudo o que for de interesse das empresas fabricantes dos 
produtos que deveriam analisar, independente dos estudos científicos validados 
internacionalmente.

Durante seis anos participei como membro da CTNBio e é importante narrar 
minha experiência. Eu fui um dos vinte e sete cientistas dessa comissão, nomeada 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 
Sempre havia no mínimo vinte cientistas favoráveis à aprovação de transgênicos, 
pois esse placar está definido já quando se nomeia quem é membro. Quando os 
estudos são avaliados, os estudos usados ao longo de todo o processo são, em 
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sua grande maioria, os estudos das próprias empresas interessadas na aprovação 
dos eventos solicitados. E, mais grave ainda, é que, durante todas as sessões, as 
empresas acompanham as votações, observando como os membros votam. Isso 
significa que, caso algum membro vote contra as empresas, elas logicamente 
podem deixar de apoiar cientistas em laboratórios, financiamentos, bolsas de 
estudos e, possivelmente, podem ter a própria carreira acadêmica arruinada.

Existe, além disso, um problema de legitimidade, porque quem deveria 
decidir sobre isso é a sociedade ou, no mínimo, a sua representação, que seria o 
governo ou o parlamento. No Brasil não é isso o que acontece, pois quem decide 
questões importantíssimas envolvendo a saúde da sociedade e do meio ambiente 
são essas comissões de cientistas. Assim está instituída a CTNBio, uma forma de 
poder caracterizada como tecnocracia.

Em outros órgãos, isso é muito semelhante e pode ser até pior do ponto de 
vista da democracia e da representatividade. Após a mudança do nome de agro-
tóxicos para defensivos fitossanitários, é possível que tenhamos uma Comissão 
Técnica Nacional de Fitossanitários (CTNFito). Na composição da CTNFito, 
estão previstos um membro do Ministério da Saúde, um membro do Ministério 
do Meio Ambiente e vinte e três membros do Ministério da Agricultura e 
Abastecimento (MAPA). No Brasil, o MAPA historicamente é dominado pela 
bancada dos ruralistas, os quais somam duzentos e vinte e dois deputados no 
atual Congresso Nacional. É possível imaginar o que vai ser essa comissão? Ela 
vai fazer com os agrotóxicos o que vemos, hoje, com os transgênicos. Só que as 
pessoas podem continuar acreditando que isso é científico.

Eu saí da CTNBio com uma carta denunciando essa situação e sigo denun-
ciando em todos os lugares (ANDRIOLI, 2017). É uma farsa, porque o que se faz 
nessa comissão não é científico, não é democrático, não é legítimo. Não existe 
nem competência legal para tal. A Constituição Federal não atribui isso para 
os cientistas. A CTNBio poderia ser, no máximo, um órgão técnico assessor do 
governo e não uma instância deliberativa para assuntos dessa envergadura. Mas 
isso existe há bastante tempo e está sendo aprofundado, substituindo o papel da 
sociedade em decidir sobre assuntos que afetam toda a sociedade.

O segundo estágio é justificar, que é usado em todos os lugares. A justifi-
cativa sempre é a necessidade de usar agrotóxicos. E por que é necessário usar 
agrotóxicos? A resposta comum é porque sem agrotóxicos não há possibilidade 
de produzir na agricultura. A agricultura existe há mais de dez mil anos e somente 
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nos últimos sessenta anos usamos agrotóxicos no Brasil. Como as pessoas podem 
dizer que não é possível produzir sem usar agrotóxicos? E por que há esse jar-
gão? Porque esse tipo de ciência tornou as pessoas dependentes dos agrotóxicos.

E não é só isso. Essa forma de produzir ciência tornou as pessoas depen-
dentes dos medicamentos. E são as mesmas empresas que produzem tanto 
os agrotóxicos como os medicamentos. O maior exemplo atual para isso é a 
Bayer, a maior indústria química alemã, que comprou a Monsanto. Hoje temos 
o maior complexo de produção de agrotóxicos e medicamentos do mundo na 
Alemanha. Mas a sociedade alemã não aceita isso no próprio país, mas aceita 
que se faça isso em outros lugares, como o Brasil. E nós continuamos aceitando 
isso. O mercado internacional de agrotóxicos atualmente está cotado em 70 
bilhões de dólares. Não tenho a estimativa do mercado de medicamentos, mas 
não é difícil perceber que deva ser muito maior, pois a Bayer não estava fazendo 
questão de entrar no mercado de transgênicos porque estava satisfeita com o 
mercado de medicamentos. A empresa suíça Syngenta, que era a maior indús-
tria de medicamentos do mundo, foi recentemente comprada pela National 
Chemical (ChemChina). Foi a Syngneta que criou o primeiro milho transgê-
nico. Por qual motivo a maior empresa farmacêutica do mundo investiu em 
sementes de milho? Onde estaria a lógica?

No livro “As Sementes do Mal”, fazemos referência ao testemunho de um 
dos primeiros agricultores do mundo a usar o milho transgênico criado pela 
Syngenta, o alemão Gottfried Glöckner: 

[...] de repente, nada mais é como antes. Lisa se sente mal e esgotada, reclama 
de dores. Seu alto astral definha. Não há explicações para os primeiros sintomas 
da doença. São em vão as perguntas de Gottfried ao médico e ao farmacêutico. 
Eles também estão diante de um enigma. Frustradas tentativas com infusões não 
acarretam nenhum alívio. Nas articulações de Lisa se concentra água, ela tem 
sangue na urina. Seus vasos sanguíneos se ampliam. Enfim, algumas artérias até 
estouram. Intensos distúrbios de metabolismo bem como uma grave infecção 
nos rins tornam-se incontroláveis. Seus irmãos não estão melhores. Gottfried 
se desespera. Após breve e grave padecimento, Lisa morre, cedo demais, nos 
seus melhores anos. Seus irmãos a seguem. O que Lisa não pode saber é que os 
alimentos transgênicos ingeridos por ela podem ter acabado antecipadamente 
com sua vigorosa vida. Continham veneno. [...] Por solicitação de Glöckner, 
porém muito tarde, um instituto público de análises constatou que o milho 
verde continha 8,3 mg de toxina por kg. O veneno foi encontrado em todo 
lugar, na urina, no esterco, bem como no sangue e nos gânglios linfáticos dos 
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animais. Uma vez estando essas toxinas presentes na estrutura do solo, na ração 
e no esterco, já não há como preservar, sequer, os seres humanos. (ANDRIOLI; 
FUCHS, 2012, p. 10-12). 

Lisa era uma das setenta vacas do estábulo Weidenhof, de propriedade de 
Gottfried Glöckner, em Wölfersheim, no estado de Hessen. Dessas, doze vacas 
morreram comendo esse milho que originalmente a Syngenta produzia.

O pesquisador francês Gilles-Eric Séralini, famoso internacionalmente 
pelos estudos de longo prazo com milho transgênico, está analisando as vísceras, 
o sangue, o leite e outros órgãos dessas vacas. O cientista está prestes a concluir 
que essas vacas apresentaram o mesmo problema daqueles ratos, mundialmente 
veiculados com seus tumores, e que eram tratados com milho transgênico, resis-
tente a insetos e também ao glifosato. Se a tese de Seralini sobre o milho trans-
gênico produzido pela Syngenta (na época, o Bt 176, que saiu do mercado) for 
confirmada, podemos aprofundar a hipótese de que esse milho teria provocado 
uma espécie de imunodeficiência, a base de todas as doenças.

Eu retomo a pergunta inicial que sempre me remete àquela suspeita. Eu não 
estou dizendo que a Syngenta sabia disso. Eu não estou apostando na teoria da 
conspiração. Eu estou afirmando algo muito pior: os cientistas que produziram 
isso não sabiam e não sabem o que estão fazendo. Porque perderam a noção das 
partes do conhecimento para poderem entender o todo. Eles só sabem matar 
lagarta! E só uma espécie de lagarta! Porque eles só se especializam em uma. Se 
outra lagarta se torna resistente, eles se perdem, são completamente ignorantes 
e aí temos que usar Benzoato de Emamectina.

Então, vejam que coisa fascinante! Se observarmos a relação dos trans-
gênicos com os agrotóxicos, confirmaremos o uso exponencial de agrotóxicos 
após a liberação de transgênicos. Esse é o primeiro capítulo da história. Em 
1996, quando foi produzida a primeira planta transgênica no mundo, o mundo 
inteiro gastava 22 bilhões de dólares em agrotóxicos. Hoje o mundo gasta 70 
bilhões de dólares em agrotóxicos. No Brasil, em 2003, foi aprovada a pri-
meira planta transgênica. Naquela época se dizia que seria reduzido o uso de 
agrotóxicos por conta dos transgênicos e gastávamos em torno de 3 bilhões de 
dólares em agrotóxicos. Hoje estamos gastando 12 bilhões de dólares! Esse é o 
poder que possibilita fazer campanhas caríssimas no Brasil, como foi em 2014, 
e depois é possível se dar um golpe no Brasil. Assim elegemos esse parlamento. 
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Mais do que isso, pois esta é apenas a primeira parte. O mercado de agrotóxi-
cos que explodiu, que aumentou, veio acompanhado por uma série de outros 
problemas, que precisam ser dimensionados. A água, por exemplo, em quanto 
é contaminada? É possível que ainda haja água mineral sem agrotóxico, mas 
em geral todas têm glifosato. A água no Brasil está quase toda contaminada. 
E não significa só a água de beber, mas também a água com a qual tomamos 
banho. Tomamos uma ducha diária de glifosato.

E considerar que o pior efeito do Roundup (marca comercial de glifosato 
mais vendida no mundo) pode ser via cutânea, que é outro fator importante do 
ocultar, justificar, desqualificar. A fórmula do Roundup contém Taloamina, para 
permitir que o glifosato penetre na planta. É o efeito surfactante necessário para 
o herbicida funcionar, diminuindo a tensão superficial de um tecido vivo. Já é 
sabido como isso funciona em sapos, em peixes, mas como funciona nos seres 
humanos? Nossos cachorros, por exemplo, têm sido alimentados com rações 
transgênicas, sendo que as raças mais puras não têm durado muito mais de qua-
tro anos. Essa é uma realidade dura e estamos fazendo isso diariamente. Mas nós 
também estamos nos alimentando com esses alimentos há muito tempo. E assim 
vamos nos dar conta de que nós somos as cobaias desse processo.

A União Europeia acabou de proibir o glifosato, mas permite o uso por 
mais cinco anos. O que vai acontecer depois desses cinco anos? Esse produto vai 
sobrar no mercado e virá quase gratuitamente para o Brasil. Nós vamos aumentar 
muito mais o uso, que hoje já é de sete litros por hectare. Com esses sete litros 
por hectare, podemos avaliar como está a água? E como fica a situação de regi-
ões, por exemplo, onde eu nasci, noroeste do Rio Grande do Sul? O Hospital de 
Ijuí tem os dados, pois é a região de mais alto índice de câncer no Brasil. Não é 
a região que mais usa agrotóxicos, pois essa é o Mato Grosso, mas não há tantos 
casos de câncer. E me chamou a atenção um vídeo produzido pela televisão do 
Rio Grande do Sul, dizendo que isso é relativo, sugerindo que isso acontece por-
que o agricultor não estaria usando Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 
Bem, se todos os agricultores andassem vestidos com EPI, isso poderia evitar a 
contaminação da água e dos alimentos?

Uma comparação feita por uma agente do maior órgão de assistência técnica 
e extensão rural do Rio Grande do Sul, a Emater, foi que o agrotóxico é como 
uma faca, que, se usada de forma incorreta, pode machucar. Então, me pergunto 
como se deve usar o agrotóxico de forma correta. Há como usar o agrotóxico de 
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forma certa? Se ele fosse algo que não faz mal, não seria nem necessário usar o 
EPI. Não há como usar corretamente algo que contamina o ambiente, o solo, a 
água e os alimentos.

Outro dado interessante é que as escolas do Rio Grande do Sul continuam 
fazendo campanhas de arrecadação de embalagens de agrotóxicos. A cada ano, 
mais embalagens vazias são coletadas, e isso é comemorado como esforço de 
educação ambiental. Primeiramente, isso significa que a cada ano usamos mais 
agrotóxicos. E aí vem o argumento interessantíssimo: que é necessário cuidar 
muito com o restinho que fica lá dentro da embalagem, porque o restinho é bem 
perigoso. Então, é muito interessante, pois como é que se usa algo cujo restinho 
é tão perigoso, mas isso só depois que já usou por tudo?! Então, como usar cor-
retamente algo que eu sei que é perigoso? Aí começa a desqualificação.

A última parte é a tentativa de desqualificação. É o que aconteceu, por 
exemplo, com Serralini, quando, após ter divulgado seus estudos numa das 
maiores revistas científicas do mundo, foi atacado como se não fosse cientista. 
A desqualificação acontece com todos os que questionam esse modelo de pro-
dução, baseado em um uso cada vez maior de produtos perigosos à saúde. 
As variedades de soja transgênica mais sofisticadas do Brasil são resistentes 
ao glifosato, ao glufosinato de amônia, ao Dicamba e ao 2-4-D, sendo ainda 
resistentes a insetos. Essa é a soja mais apropriada para se poder produzir sem 
ter problemas com as chamadas ervas daninhas ou ataques de insetos. É uma 
combinação de várias tecnologias transgênicas desenvolvidas em partes. Como 
nós, seres humanos, reagimos a essa combinação? O 2-4-D, um deles, dos mais 
terríveis da história dos agrotóxicos, é um dos ingredientes do agente laranja 
usado na Guerra do Vietnã.

E se imaginarmos o que isso significa para o agricultor que usava a semente 
de soja convencional inoculada, uma tecnologia desenvolvida com décadas de 
pesquisa pública, para que uma bactéria de solo pudesse fixar o nitrogênio do 
ar, gratuitamente? Agora, com excessivo uso de Roundup, esse processo de fixa-
ção pode estar sendo destruído, significando que o agricultor terá que utilizar 
adubo mineral nitrogenado? E com quais efeitos? Produzindo, na decomposição 
do Roundup no solo, novos produtos como o N-nitroso glifosato, na associação 
com nitratos e nitritos resultantes do adubo nitrogenado sintético, o que já sabe-
mos que pode ocasionar problemas de câncer de rim e de fígado?
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Assim, retomamos ao início da nossa conversa neste capítulo. Será que essa 
combinação já foi comprovada cientificamente? Se o Instituto Internacional do 
Câncer afirma que o glifosato provavelmente é cancerígeno e isso está servindo 
de base para a sua proibição em vários países do mundo, será que o problema é 
a falta de estudos científicos? E sobre o Paraquat? A própria Anvisa afirma que 
ele é extremamente perigoso para a saúde, mas recomenda que possa continuar 
sendo usado por mais três anos. Se é considerado perigoso, o correto seria a 
recomendação de não usar, com sua consequente e imediata proibição. Esse 
seria o encaminhamento coerente com o conhecimento científico disponível. 
Mas, infelizmente, não tem sido essa a situação do Brasil na relação com agro-
tóxicos, transgênicos e os temas ambientais em geral. O princípio da precaução, 
tão importante na nossa legislação, tem sido constantemente negligenciado. As 
autoridades competentes não têm conseguido implementar a legislação exis-
tente, e muitos cientistas têm servido à legitimação da destruição ambiental. 
O problema ambiental, portanto, é um problema também do conhecimento, 
especialmente da forma como tem sido produzido, fragmentando a realidade 
e a ação humana. A consequência mais avassaladora da destruição ambiental 
tem sido os seus efeitos à saúde da população. Sem saúde ambiental não haverá 
saúde pública e coletiva. Assim, destruímos a vida no nosso planeta e a nós 
mesmos como humanidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que a sociedade pode fazer diante disso? Essa é a grande questão de que 
sempre precisamos tratar, pois senão só deixamos as pessoas chocadas na cons-
tatação de que o mundo está cada vez pior, menos saudável.

No Brasil deveríamos, ao menos, proibir a pulverização aérea de agrotóxi-
cos. Setenta por cento da pulverização aérea de agrotóxicos se perde, se joga no 
ambiente sem nenhuma serventia, somente aumentando a contaminação ambien-
tal. Outra proposta é o fim dos subsídios sobre agrotóxicos. Além do subsídio 
a agrotóxicos, o Estado brasileiro paga mais uma vez pelos efeitos, tratando os 
doentes pelo uso desses produtos. Imaginemos o custo que o Brasil tem em Saúde 
Pública em função do uso de agrotóxicos, que, além dos efeitos negativos eviden-
tes, ainda é subsidiado. Além disso, não deveriam ser aqui utilizados os produtos 
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já proibidos em outros países. Por último, é necessário preservar a qualidade da 
água. Deveríamos pleitear que a nossa água não seja contaminada por agrotóxi-
cos. Que o nosso território pudesse ter áreas livres de agrotóxicos e transgênicos. 
Isso a sociedade pode e deve pleitear. A Alemanha, que é o maior produtor de 
químicos do mundo, criou 169 áreas livres de transgênicos e agrotóxicos. Se lá é 
possível, por que não seria possível no Brasil? De que forma podemos mobilizar 
as pessoas para um tema tão complicado?

A primeira coisa é entender que não é possível dominar toda uma socie-
dade. Sempre sobram espaços para resistência. Sempre haverá espaços para a 
superação, para a crítica, para sair da dominação. Acredito que as universidades 
têm que ter esse papel. Diante do mundo todo dominado, as universidades são 
o espaço de resistência, em que não se aceita o que uma massa de pessoas pode 
estar aceitando. As universidades devem propor também conhecimentos que 
possam superar esse drama. Ou seja, é com mais ciência que poderemos resolver 
e diminuir problemas gerados pela própria forma de produzir ciência.

Outra coisa para se fazer a resistência é conseguir estabelecer a conexão do 
todo com aquilo que se perdeu. E isso é algo fascinante e por isso cumprimento 
todos os professores da área da saúde da Universidade Federal da Fronteira Sul, 
pois estamos estabelecendo uma relação da saúde com o tema da alimentação, 
entendendo que hoje o maior problema da saúde é a alimentação. Se outrora foi 
o saneamento, hoje o maior problema da saúde é a alimentação.

Eu desafiei algumas turmas de formatura do curso de Agronomia da UFFS, 
afirmando que esse também é um curso da área da saúde. Claro que soa um tanto 
estranho nos parâmetros normais, mas é um conhecimento na produção de ali-
mentos e, se eles produzem alimentos saudáveis, estamos produzindo saúde. Essa 
é uma visão um tanto ampla de saúde, que prevê também que só existirá saúde se 
tivermos um ambiente saudável. Ao considerarmos que uma pessoa está doente, 
temos que considerar o ambiente em que ela vive, em que ela se alimenta, em que 
ela trabalha. Então, a relação entre saúde, ambiente e alimentação é uma conexão 
que o conhecimento precisa restabelecer.

É necessário conceber o conhecimento em sua totalidade concreta, ou seja, 
além das partes, nas relações das partes entre si e em relação ao todo, superando 
a dicotomia entre o particular e o universal. Da mesma forma, é necessário supe-
rar a ideia de ciência que separa o concreto do abstrato, o teórico do empírico, o 
qualitativo do quantitativo, o dedutivo do indutivo, o pensar do agir, a economia 
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da ecologia, a ética da política, a saúde da vida e o ser humano da natureza. E 
isso é cada vez mais urgente se quisermos dar ao Planeta Terra e à humanidade 
uma perspectiva de sustentabilidade, vida e saúde. Weiloisirgendwiazamhängd, 
ou seja, porque “tudo, de alguma forma, está relacionado”.
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INTRODUÇÃO

Os agricultores, tal como os médicos, lidam com organismos vivos que são 
seriamente afetados pela abordagem mecanicista e reducionista de nossa ciên-
cia e tecnologia. À semelhança do organismo humano, o solo é um sistema vivo 
que tem de permanecer em estado de equilíbrio dinâmico para ser saudável. 
Quando esse equilíbrio é perturbado, ocorre um crescimento patológico de 
certos componentes – bactérias ou células cancerosas no corpo humano, ervas 
daninhas ou pragas nos campos. A doença sobreviverá e, finalmente, o orga-
nismo morrerá ou se converterá em matéria inorgânica. [...]

Assim como a indústria farmacêutica condicionou médicos e pacientes para 
acreditarem que o corpo humano necessita de contínua supervisão médica e de 
tratamento medicamentoso a fim de permanecer saudável, também a indústria 
petroquímica levou os agricultores a acreditar que o solo necessita de infusões 
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maciças de agentes químicos, supervisionadas por agrônomos e técnicos agrí-
colas, para se manter produtivo. Em ambos os casos, essas práticas perturbaram 
seriamente o equilíbrio natural do sistema vivo e geraram, portanto, numerosas 
doenças. [...] Qualquer desequilíbrio no solo afetará o alimento que nele cresce 
e, por conseguinte, a saúde das pessoas que comem esse alimento.

(CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação, 2005, p. 244-245)

A epígrafe que abre este capítulo, trecho retirado do livro “Ponto de Mutação” 
do físico “Fritjof Capra”, publicado ainda no início dos anos de 1980, mais do 
que expressar uma crítica aos avanços do que costumamos chamar de Revolução 
Verde, a qual atingiu o Brasil rural, sobretudo, a partir do final do século XX, 
pode nos servir de ponto de partida para demonstrar o quão é antiga a preocu-
pação com os avanços destrutivos da sociedade do capital e de sua visão frag-
mentada e reducionista das relações sociedade-natureza na/para a produção 
de alimentos. Queremos, a partir dela, manifestar a urgência em potencializar 
nossas análises e de nos permitir construir abordagens interdisciplinares envol-
vendo aportes teórico-conceituais capazes não só de ampliar nossas visões sobre 
determinados fenômenos sociais que marcam nossa contemporaneidade, mas 
também de compreensão-ação que possam melhorar nossa estadia no mundo. 
É preciso alertar cada vez mais a sociedade de que o que acontece no campo, na 
produção de alimentos com o uso intensivo de agrotóxicos e de manipulação 
genética, atinge a todos nós.

Socializamos reflexões a partir de dois campos da saúde coletiva, epide-
miologia e geografia da saúde, cada vez mais articulados e complementares den-
tro da área do conhecimento saúde e ambiente, nos cursos da área da saúde da 
Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Chapecó. A mesa-redonda que 
deu origem a este texto, “Do Agronegócio à Agroecologia: impactos na saúde 
humana”, buscou ampliar o debate em meio acadêmico aprofundando as origens 
históricas de nossa constituição territorial para potencializar questionamentos 
acerca do atual projeto de desenvolvimento do Brasil que vem ampliando os 
horizontes do agronegócio e impactando negativamente na saúde da população. 
Os desdobramentos da nomeada Revolução Verde, que de verde nada tem, vem 
alcançando diretamente o prato do dia a dia de todos os habitantes do país, com 
raríssimas exceções. Estamos nos alimentando com agrotóxicos e transgênicos 
disparadamente.
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Objetivamos instigar o questionamento de algo que pode ser considerado 
por demais preocupante à nossa existência, que é o acúmulo de substâncias 
consideradas tóxicas em nossos corpos que, querendo ou não, ingerimos como 
alimento. Mas não só. Queremos potencializar os debates acerca das condições 
de trabalho em que agricultores são diretamente afetados pelos produtos agro-
químicos que precisam utilizar cada vez em maior proporção nas lavouras. E 
também abrir canais de debate de como esta exposição – pelo trabalho e pela 
alimentação – afeta suas famílias na zona rural e a todos que vivem na cidade, 
marcada pela ampliação das possibilidades de disseminação de doenças causadas 
por esses produtos, incluindo as malformações fetais e suicídios – um projeto 
de retrocesso. Por fim, sinalizar para a emergência da agroecologia como saída 
estratégica de outra perspectiva societária possível, avançada e sustentável.

SAÚDE AMBIENTAL E ASPECTOS  
EPIDEMIOLÓGICOS: PROBLEMATIZAÇÕES 
INTRODUTÓRIAS

Muito mais do que trazer aspectos biológicos de doenças, consideramos 
relevante trazer alguns números ao longo desta reflexão que nos incite ao debate 
sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde humana, em termos de resultados 
ou desfechos, sob um ponto de vista da epidemiologia que faz face à saúde cole-
tiva. No campo das doenças agudas, podemos dizer que temos melhor acesso 
às informações sobre intoxicações, seguido das doenças crônicas. No acesso aos 
dados, podemos afirmar que convivemos com um grande dilema: eles não são 
fiéis à contagem (ocorrem muitas subnotificações), assim como não se consegue 
fazer uma relação direta entre causas de morte ou de doenças e o uso de agrotó-
xicos. Certamente esse dilema pode ser visto como um grande problema, pois 
pressupõe que há algo querendo ser escondido. 

Investimentos em agroquímicos ou em transgenia na/para agricultura vêm 
sendo desenvolvidos por grandes corporações. Algumas delas estão sofrendo 
fusões, o que nos permite evidenciar o acirramento de disputas pelo domínio da 
ciência, da tecnologia e do dinheiro/capital por detrás do grande mercado de com-
modities agrícolas e/ou agropecuários e farmacêuticos. Vejamos o gráfico a seguir:
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Gráfico 1 – Representação da proporção decorrente da fusão de grandes corporações da 
indústria agroquímica

Fonte: ECODEBATE (adaptado pelos autores).

A Bayer funde-se com a Monsanto, a ChemChina com a Syngenta, a Down 
com a DuPont. Entretanto, existe uma controvérsia já posta, pois a fusão da 
Bayer com a Syngenta produz a semente transgênica, produz o agrotóxico e 
também produz os medicamentos que vão tratar as doenças. Produz a doença 
e produz o tratamento, mas a que custo? Nesse sentido, esse gráfico fala muito 
mais do que somente as fusões, os números. Por isso é importante apontar e não 
descontextualizar.

Que mundo é esse em que o capital – por meio da mercantilização da natu-
reza e da financeirização da vida – domina a tal ponto de produzir a doença e 
depois oferecer o tratamento a um custo altíssimo à população? Muito mais do 
que o efeito biológico, podemos observar a construção de uma sistemática que 
vai envolvendo as pessoas, adoecendo para depois oferecer o tratamento. Não se 
pode perder esse foco porque ele é essencial.

Um dos efeitos do uso de agrotóxicos que o Dossiê Abrasco (2015) demonstra 
já ter uma produção científica considerável acerca do tema é o câncer. Precisamos 
olhar para o gráfico anteriormente apresentado e nos lembrarmos dos diversos 
tipos de câncer associados, quem os produz e quem oferece os tratamentos. Nesse 
sentido, o capital está movimentando esse mundo e não oferece sequer perspecti-
vas decentes de vida aos seres humanos, pois expõe o trabalhador, depois expõe 
o consumidor e, finalmente, oferece tratamento.
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Outro desfecho que podemos destacar trata do Projeto de Lei 6229/2002, 
que teve aprovação por uma Comissão Especial do Congresso Nacional brasi-
leiro e foi à plenária em outubro de 2018 com as modificações sugeridas. Essa 
aprovação tira a responsabilidade do Ministério da Saúde e o Ministério do Meio 
Ambiente sobre a questão queso envolve comercialização e uso de agrotóxicos e 
transgênicos no Brasil. Nota Técnica da Fiocruz faz uma análise ponto a ponto 
desta lei, que não envolve apenas a mudança do uso do termo “agrotóxico” para 
“defensivo fitossanitário”, mas trata, sobretudo, da análise de risco que a Anvisa 
faz para autorizar ou não o veneno, que deixa de existir com a aprovação deste 
projeto. Produtos já banidos da União Europeia passam a ter praticamente livre 
acesso no Brasil. Outro ponto que chama a atenção é sobre o uso preventivo 
de agrotóxicos sob o argumento de se evitar a instalação de pragas em uma 
lavoura. Pode ser feita uma receita e aplicar preventivamente. Isso é, no mínimo, 
mais um problema.

Assim, a partir destas primeiras considerações dispostas, entendemos que 
há uma dimensão política que não podemos deixar de compreender em nossas 
reflexões acerca do eixo temático saúde ambiental e epidemiologia. Trata-se de 
algo mais profundo, no qual agravos à saúde humana e distúrbios ambientais se 
apresentam de forma cada vez mais catastrófica, colocando em risco nossa exis-
tência na Terra, como veremos adiante, o que nos desafia sempre a buscar saídas/
alternativas, se quisermos garantir condições de existência às gerações futuras.

SOBRE OS RISCOS DO USO DE AGROTÓXICOS

A atual presidência da República indicou para assumir a pasta do Ministério 
da Agricultura, ainda durante os meses de transição de governo que ocorreram 
no final de 2018, uma liderança da chamada “bancada ruralista”, conhecida por 
alguns como sendo “a musa do veneno”, denominação amplamente divulgada no 
site do Brasil de Fato. Os nomes e partidos políticos não vêm ao caso para nossa 
reflexão, mas a postura política diante do que podemos considerar um dos temas 
mais polêmicos e controversos para o país e que atinge diretamente a população 
brasileira do campo e da cidade: o uso de agrotóxico.

Podemos dizer que, em relação ao uso de agrotóxicos, há, pelo menos, três 
grupos de risco: exposição do trabalhador, exposição ambiental e exposição via 
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alimentação. O primeiro trata-se do trabalhador que, para ter o financiamento do 
banco, por exemplo, obriga-se a comprar um pacote no qual, entre seus compo-
nentes, constam semente e o veneno para aplicar. Neste mesmo tópico, o traba-
lhador é quem manipula e aplica o veneno. É muito comum o ato de culpabilizar 
o trabalhador/vítima pelo não uso dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), mas não se dá a devida importância na forma que os EPI são oferecidos 
e a possibilidade de uso, pois debaixo do sol ou se intoxica com o veneno ou se 
desidrata com o EPI oferecido. Essa é uma questão complexa, culpar a vítima e 
não analisar os fatos cotidianos. Pode-se dizer que, para muitos e, em particular 
na área da saúde, é comum se culpabilizar o doente pela doença, excluindo outros 
fatores que levaram à doença, como o contexto econômico, social e ambiental do 
sistema social que o doente vive.

No segundo grupo, a exposição ambiental, o uso dos agrotóxicos contamina 
o solo, a água, as famílias desses trabalhadores que vivem no entorno de onde se 
aplica o veneno. A água para consumo humano tem padrões definidos em Lei. 
Um dos padrões aceitáveis de potabilidade considera a quantidade de agrotóxi-
cos, significando que a própria legislação já aceita que existe um percentual de 
agrotóxicos na água potável. Só que há parâmetros que devem ser observados 
e sabemos que esse já extrapolou o padrão aceitável. Então, corre-se o risco de 
uma sistemática de normalização dessa extrapolação, pois já que há agrotóxicos, 
vamos estabelecer um padrão aceitável. Mas qual é o risco acumulado existente? 
Podemos inferir que, na medida em que vamos ingerindo a água, vai sendo acu-
mulado um percentual de agrotóxicos em nosso corpo. Que efeitos esse acúmulo 
traz à nossa saúde? O Dossiê Abrasco (CARNEIRO, 2015, p. 66-72) nos permite 
evidenciar como o uso intensivo de agrotóxicos na agricultura pode, por meio 
do consumo de água, atingir muito mais pessoas do que as que estão envolvidas 
diretamente na produção agrícola.

Dessa forma, para muito além da exposição via alimentação, que é o terceiro 
ponto, estamos ingerindo agroquímicos pela água que consumimos. Independente 
da fonte, sabemos que há água contaminada, o que nos coloca em situação de 
vulnerabilidade, pois estamos sendo expostos e podemos ser cumulativamente 
intoxicados. Esses grupos de risco podem ser avaliados como alvos de uma into-
xicação crônica, que ocorre por meio da água, do ar, dos alimentos ou pela pele. 
Exemplo disso foi o caso denunciado por moradores do município de Lucas do 



276

Rio Verde, interior do estado de Mato Grosso, que, em 2006, sofreu com chuva 
de agrotóxicos (PIGNATI, MACHADO e CABRAL, 2007).

Compreendemos que esse tipo de intoxicação deve ter um recorte dife-
renciado em pesquisas e análises para abarcar a complexidade do campo, visto 
que são dosagens mais baixas em períodos de tempo mais longos, gerando 
alterações metabólicas que terão desfechos adiante, às vezes décadas depois 
do fenômeno ocorrido, diferentemente das intoxicações agudas, em que temos 
dados epidemiológicos por que as dosagens são mais altas e o período de tempo 
mais curto, ocorrendo de uma hora para outra. São os dados de intoxicação 
aguda que encontramos e que nos permitem, a partir de análises mais profun-
das, estabelecer fortes conexões com os impactos do uso de agrotóxicos sobre 
a saúde humana. São nestes casos que, até 48 horas após a exposição, aparecem 
os sintomas da intoxicação que podem levar o atingido ao óbito, dependendo 
da condição de resistência do organismo e do grau da intoxicação ou provocar 
irritação da pele e olhos, cólicas, vômitos e diarreias, dificuldades respiratórias, 
convulsões e morte.

O câncer, caso emblemático, está envolvido nos distúrbios endócrinos e 
metabólicos como desfecho da intoxicação crônica, que servem como disposi-
tivos de uma desregulação do corpo que gera uma disfunção orgânica de longo 
prazo com desregulação hormonal, produzindo algum tipo de câncer, já lar-
gamente associado pela literatura ao uso de agrotóxicos (CARNEIRO, 2015). 
Na questão da gestação, pode causar malformações congênitas ou indução ao 
aborto. Na questão do aleitamento, estudos já mostram a questão da presença 
de agrotóxicos no leite materno e, dessa forma, a criança já começa a ser con-
taminada no útero, depois nos primeiros momentos de vida e, assim, para o 
resto da vida.

Então, que perspectiva de vida tem o ser humano atualmente, que corre 
sérios riscos de já nascer sob os efeitos do uso intensivo de agrotóxicos? Podemos 
afirmar que hoje as crianças estão nascendo em condições bastante desfavoráveis. 
Qual será o futuro delas? Não temos como deixar de refletir sobre isso e colocar 
em discussão, porque talvez estejamos olhando muito para os resultados e dei-
xando de analisar todo o processo. Temos outros aspectos a serem avaliado, como 
a infertilidade, os efeitos sobre o sistema imunológico e o câncer propriamente 
dito. Esses são alguns dos efeitos crônicos que a literatura aponta como desafio 
para os avanços nas pesquisas.
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IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS

Impactos sociais e ambientais acerca do uso intensivo de agrotóxicos estão 
sendo estudados, como custos de internações e tratamento, taxas de suicídio e 
contaminação da água e do solo. Pensando em custos para o sistema de saúde, 
é preciso avaliar: quem está pagando a conta desses impactos? Podemos afir-
mar que a sociedade está pagando a conta enquanto os detentores do poder 
e do capital enriquecem às custas de doenças de efeito agudo ou crônico dos 
agrotóxicos. O sistema de saúde tem que absorver toda a questão da interna-
ção e do tratamento das pessoas que adoecem. Outro impacto social muito 
grande que não se pode deixar de lado é a taxa de suicídios. Existem estudos 
que mostram a associação do suicídio com a depressão junto da população 
de agricultores, pois as taxas são elevadas em regiões onde a base da econo-
mia é a agricultura.

Dados de intoxicações agudas podem ser observados no Sistema Nacional 
de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX) do Instituto de Ciência, 
Inovação e Tecnológica (ICICT) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). É 
importante observar a mensagem que abre a página sobre as intoxicações, pois 
é relevante para a análise dos dados: 

Informamos aos usuários que o menor número de casos de intoxicações e 
envenenamentos registrado nas estatísticas publicadas pelo SINITOX, nos últi-
mos anos, ocorreu em virtude da diminuição da participação dos Centros de 
Informação e Assistência Toxicológica (CIATs) nestes levantamentos. Portanto, 
o número de casos de intoxicações e envenenamentos, registrado pelos CIATs 
não vem decrescendo no país. A comparação de dados entre os anos deve ser 
realizada com cautela, buscando-se idealmente, utilizar registros provenientes 
dos mesmos CIATs.

Aqui já são reveladas duas problemáticas: a primeira é que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) diz que para cada caso notificado temos cinquenta 
casos não notificados; a segunda é que isso significa que a realidade é muito mais 
dura do que os dados conseguem mostrar.

De acordo com o SINITOX, foram registradas 134.801 notificações entre 
1999 e 2015, o que representa uma queda da informação, justificando o aviso na 
página inicial do site, acima referenciado. Entretanto, se refletirmos esse dado 
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com o que diz a OMS, multiplicando cada caso notificado por cinquenta casos 
não notificados, esse dado chegará aproximadamente a seis milhões, o que é muito 
mais impactante do que podemos imaginar. Assim, podemos deduzir a existên-
cia de um descontrole em relação ao uso de agrotóxicos, bem como a facilidade 
de acesso a esses produtos. Entre as categorias notificadas, estão contaminação 
por acidente individual e por acidente coletivo, acidente ocupacional, acidente 
ambiental, tentativa de suicídio, tentativa de aborto e uso em situações de vio-
lência, como em homicídios.

As três categorias que aparecem com mais frequência são: acidente individual 
(37,3%), tentativa de suicídio (36,2%) e acidente ocupacional (18,6%)6. Assim, 
podemos considerar a situação bastante grave, porque esses dados impactam na 
saúde do trabalhador do campo que tem acesso a esses venenos, não podendo 
se desassociar a questão da tentativa de suicídio.

É possível identificar a desigualdade existente entre as regiões brasileiras 
(Gráfico 2). A proporção de intoxicações, sobre números brutos, que já dá uma 
visão do que está acontecendo, é decrescente da região Sudeste, Sul, seguida do 
Nordeste, Centro-Oeste e Norte.

Gráfico 2 – Porcentagem de intoxicações humanas por uso doméstico ou agrícola de agrotóxicos, 
de acordo com as regiões brasileiras, 1999-2015

Fonte: SINITOX (adaptado pelos autores).
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Entre os anos 1999 e 2016, foram registrados 2.947 óbitos decorrentes de 
intoxicações agudas por agrotóxicos, o que demonstra a seriedade do tema aqui 
tratado. É importante ressaltar a subnotificação existente (1 X 50), o que eleva 
ainda mais o número de óbitos.

Em relação aos óbitos, é possível inferir que o acesso ao serviço está modi-
ficando essa distribuição (Gráfico 3). A questão da desigualdade em saúde está 
implícita nesses dados, os quais indicam que não está se conseguindo dar res-
postas às intoxicações agudas, pois a notificação significa que o paciente chegou 
ao sistema de saúde, mas não ocorreu um atendimento resolutivo. Ou seja, há 
problemas no acesso ao sistema de saúde ou na resolutividade do atendimento, 
visto que as pessoas são notificadas, mas estão evoluindo a óbito. 

Gráfico 3 – Porcentagem de óbitos por uso doméstico ou agrícola de agrotóxicos 
segundo as regiões brasileiras, 1999-2016

Fonte: SINITOX (adaptado pelos autores).

Quando se distingue a questão do suicídio dentro dos óbitos (Gráfico 4), 
verificamos que 64,1% a 87,1% dos óbitos foram decorrentes de suicídio. Podemos 
inferir que o acesso ao veneno está provocando a morte por suicídio e, de acordo 
com estudos, são decorrentes da depressão, que é uma doença crônica. O efeito 
de dose-resposta deve ser levado em consideração, ou seja, estar mais exposto 
ao agrotóxico, tanto ao uso quanto ao acesso parece estar aumentando a inci-
dência de suicídio.
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Gráfico 4 – Porcentagem de óbitos por suicídios decorrentes do uso doméstico 
ou agrícola de agrotóxicos no Brasil e regiões, 1999-2016

Fonte: SINITOX (adaptado pelos autores).

A letalidade por região demonstra a desigualdade social gritante existente, 
refletindo também o acesso ao sistema de saúde (gráfico 5). Para pensar letali-
dade, o numerador da fórmula é o número de óbitos, e o denominador, o número 
de intoxicações. A desigualdade regional acaba implicando no próprio sistema 
de saúde que não está sendo resolutivo e nem impedindo as pessoas de morrer 
– com ações de prevenção. 

Gráfico 5 – Taxa de letalidade por intoxicação aguda devido ao uso doméstico 
ou agrícola de agrotóxicos. Brasil e regiões, 1999-2015

Fonte: SINITOX (adaptado pelos autores).
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Enfim, os dados apresentados podem ser vistos como resultados de mais 
uma das facetas de nossa crise societária, marcada hegemonicamente pela lógica 
do capital em detrimento da lógica da vida. O desenvolvimento proposto pela 
Revolução Verde ao Brasil Rural não acabou com a fome e não tem compromisso 
algum com o território, a natureza, o trabalho e a cultura, ou seja, com a vida 
humana e suas relações. Resultados que se entrelaçam e nos atingem nos inters-
tícios de nossa curta história e que não podem ser esquecidos, pelo contrário, 
precisam ser lembrados e problematizados para que as novas gerações possam 
avançar na construção de uma sociedade mais sustentável, com pegadas menos 
onerosas à vida na Terra.

COLONIALIDADE, QUESTÃO AGRÁRIA E SAÚDE

Abordar o uso intensivo de agrotóxicos fomentados por agentes do agro-
negócio é também revisitar a história e a geografia do Brasil e analisar as formas 
e os processos que marcaram a constituição de nosso território nacional, nossas 
territorialidades, nossas geografias (PORTO-GONÇALVES, 2006). Consideramos 
importante reafirmar nossa capacidade de transformação do espaço, das rela-
ções sociedade-natureza, fato que nos faz ascender em relação aos outros seres 
vivos. O trabalho nos faz ser o que somos pela ampliação de nossa capacidade 
de apropriação e transformação da natureza, cujo resultado pode ser visto como 
a expressão do nosso avanço e da nossa potência em termos de transformação, 
porque se projeta o avanço de nossa humanização em termos de técnica e ciên-
cia (SANTOS, 2006).

A humanidade modificou suas relações no modo de cultivar e/ou produzir 
alimentos ao longo de sua história. Por sua vez, mudam as relações sociedade-
-natureza e mudam os modos de vida. Nossa capacidade de produção tecnoló-
gica é altamente qualificada neste momento da história. Avançamos demais na 
química fina, na nanotecnologia, na tecnologia de ponta, com alta capacidade de 
circulação, de diálogo e de troca de energia em várias dimensões da vida. Essa 
capacidade, ao mesmo tempo em que ajudou a melhorar as condições de nossa 
estadia no mundo, por estarmos em um tecido social ancorado em uma lógica de 
produção econômica bastante desigual e que provoca desigualdades e promove 
exclusão social, trouxe uma enorme capacidade de autodestruição.
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Quando refletimos sobre o Brasil e sobre a América Latina, é sempre impor-
tante lembrar que passamos por um processo de colonização por exploração. Isso, 
às vezes, falta nas nossas análises. E muito do que ainda está presente no nosso 
tecido social hoje é fruto desse processo colonizador. Se rompemos alguns laços 
com as metrópoles no processo de independência no século XIX, outros perma-
neceram. Então, alguns valores morais, éticos e estéticos persistem e ainda atraves-
sam o nosso tecido social, não mais como colonialismo, mas como colonialidade. 
Uma colonialidade que é do poder, do saber, do ser e da natureza (CRUZ, 2017).

Pensadores como Aníbal Quijano, Walter Mignolo e Arturo Escobar, por 
exemplo, nos permitem evidenciar que no século XVI, ¾ do planeta foram colo-
cados em estado de natureza. O que significa serdo compreendido como estando 
em estado de natureza nesse período da história? Se unirmos essa reflexão à 
máxima filosófica de René Descartes “Penso, logo existo”, já é possível observar 
dispositivos de raízes coloniais com certa potência que ainda persistem na nossa 
realidade. Todos os povos originários que estavam aqui e que tinham construído 
seus territórios foram homogeneizados na figura do Índio (sem alma, objetos 
de dominação). Negros que tinham suas trajetórias-perspectivas societárias na 
África foram sequestrados e, pelo pacto colonial, escravizados nas colônias ame-
ricanas. Ampliou-se a compreensão de que nossa natureza pode ser saqueada, 
extraída de acordo com os interesses dos colonizadores (SANTOS E MENEZES, 
2010; SANTOS, 2006; LANDER, 2005).

Não é por acaso a existência de inúmeros conflitos territoriais envolvendo 
terras indígenas e quilombolas no Brasil da atualidade, e os agroestrategistas 
enxergam as comunidades tradicionais e os povos originários como entraves ao 
desenvolvimento (ALMEIDA, 2010). Também não é por acaso que, pela minera-
ção e o avanço do agronegócio, veremos a Amazônia ser ameaçada de forma mais 
intensa nos próximos anos. Com base no que aconteceu nos crimes ambientais 
que marcaram o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, ambas 
em Minas Gerais, podemos inferir que nossas vidas e nossa ambiência valem 
muito pouco diante das forças “coloniais-capitalistas-neoliberais”.

Podemos afirmar que a colonialidade persistente em nosso tecido social 
é tão forte que o nosso projeto de desenvolvimento ainda olha para países do 
Norte (Estados Unidos, União Europeia). O Norte é desenvolvido, e o Brasil está 
em subdesenvolvimento, sendo parte da periferia do sistema-mundo moderno-
-colonial. Na contemporaneidade, principalmente, essa compreensão avança. 
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Se há uma reprimarização da economia e se estancamos qualquer possibilidade 
de avançar tecnologicamente ou de investir em produção de tecnologia alterna-
tiva em nosso próprio país que tenha como ponto de partida nossos interesses, 
nos colocamos apenas na condição de servir matéria-prima e voltamos às raízes 
desses mesmos dispositivos. Quando os avanços técnicos foram ocorrendo ao 
longo da história do país, marcando a apropriação do território camponês pelo 
capital, ele veio carregado com a ideologia de que tudo o que vem do Norte ou 
do exterior é tecnologicamente mais avançado, negando conhecimentos, saberes 
e práticas que já existiam aqui. Nesta lógica, o rural atrasado precisa ser moder-
nizado, tecnificado, urbanizado.

Em suma, ainda vivemos efeitos de um processo de colonização por explo-
ração de elementos que são de natureza e de grupos humanos como os indíge-
nas e os negros quilombolas, em um movimento permanente de produção de 
subalternização no sistema-mundo moderno-colonial. Moderno-colonial por-
que a história do Brasil sempre foi olhada pelo lado da modernidade, do ponto 
de vista de que o Brasil foi “descoberto” por Portugal. A ideia do descobrimento 
do Brasil traz embutida a ideologia que esquece que aqui havia um lado, havia 
uma origem, havia outras relações. Isso nos desafia a inverter nosso olhar e nos-
sas leituras de mundo também, pois nos desafia a olhar a história a partir daqui, 
“desde abaixo”, digamos.

Nesse processo, há permanente atualização do que já nomeamos de acumu-
lação primitiva do capital. Se buscarmos as teses mais clássicas de Marx, eviden-
ciaremos que quanto mais se explora o território alheio, mais se acumula riqueza. 
A base de sustentação da Revolução Industrial do século XIX se deu também 
pela acumulação primitiva do capital. Na contemporaneidade, esse fenômeno é 
muito mais refinado, pois se esconde por trás do discurso do desenvolvimento 
que distorce e mascara informações e conhecimentos que relevam seus reais efei-
tos. Os agravos à saúde humana produzidos pelo uso intensivo de agrotóxicos é 
efeito deste refinamento. Envenenar as vidas e nossa natureza constitui o preço 
a ser pago para garantir a riqueza de alguns.

Isso também se refere à expropriação e dominação de terras, bem como ao 
extermínio de povos e comunidades tradicionais. Se visitarmos a história do Brasil 
sob o ponto de vista da modernidade-colonialidade, teremos uma melhor ideia de 
quantos troncos linguísticos foram exterminados, sustentados pela compreensão 
de certa superioridade de povos sobre outros. Assim, nossa história vai criando 
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um caldo de expropriação e de concentração que pode ser considerado o berço 
da questão agrária brasileira, pois a terra passa a ser de quem a possui e produz 
sobre ela, a partir de uma perspectiva de produção em que a terra é mercadoria, 
negando acesso a terra, território e dignidade a muitos de nós, criando-se um 
padrão de quem pode ter acesso à terra, de quem pode ter a posse da terra e, 
depois, de quem pode ter a propriedade da terra.

A Constituição Federal de 1988 considera o aproveitamento racional e ade-
quado do imóvel rural como elemento necessário para observância da função 
social da terra, sem deixar claro o que significa esse aproveitamento racional e 
adequado da terra. No Brasil, neste momento, na visão dos trabalhadores sem-
-terra, há propriedades que não cumprem a sua função social. E há muito con-
flito, pois, na visão do fazendeiro, cumpre. Ou seja, ao mesmo tempo em que a 
terra que não cumpre a função social pode ser liberada para a reforma agrária, 
o dispositivo da Constituição deixa canais abertos para as disputas ideológicas 
dentro do poder público, no seio da bancada ruralista em que se encontram os 
agroestrategistas.

Para nosso debate, torna-se muito importante o que compreendemos por 
Revolução Verde, algo que compreende o latifúndio, mas vai além dele. No Brasil, 
a partir dos anos de 1970, sobretudo, a Revolução Verde vem sendo muito marcada 
pelo avanço técnico-científico, com a disseminação agroquímica, a mecanização 
da produção, a especialização do trabalho, a transferência de tecnologia, preci-
sando avançar tecnologicamente para que, segundo seus idealizadores, viesse a 
resolver um problema estrutural do mundo, que era a fome.

Esse problema estrutural não é resultado da falta de produção de alimentos 
como já anunciava Josué de Castro (1984), mas sim pelo tecido social capitalista 
que promove uma distribuição desigual da riqueza, gerando o problema crônico 
da pobreza e da desigualdade social da população brasileira. Agora não é mais 
o problema da fome, apesar de ela estar ao lado, mas é o do aquecimento global, 
por exemplo. E fica autorizada a produção de commodities com intenso uso de 
agrotóxicos, símbolo do desenvolvimento do agronegócio, que é “pop, é tech, a 
indústria-riqueza do Brasil”, conforme divulgação em campanha de valorização 
do agronegócio pelas indústrias Globo: “Agro: a indústria-riqueza do Brasil”.

No Brasil da atualidade, o latifúndio estabelece uma relação com o mercado, 
com o capital, com a lógica das commodities. O agricultor familiar, no entanto, a 
exemplo do que acontece na região oeste catarinense, teria todas as condições de 
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não estar integrado a esse sistema, mas ele passa a integrar-se, principalmente à 
cadeia de aves, suínos e leite, que é a mais potente. O acúmulo de conhecimento 
científico pela humanidade nos permite evidenciar que há, ainda, um processo 
que monopoliza o território alheio e subordina o trabalho do produtor rural à 
lógica do capital. É de tal força este movimento que, se caso tivermos uma fuga 
de capital, ou seja, caso algumas empresas migrem ou deixem de produzir por 
conta de alguma crise (a exemplo dos efeitos da Operação Carne Fraca), certa-
mente vivenciaremos nesta região não só a produção de desempregos dentro dos 
frigoríficos, como também se atingirá um conjunto significativo de famílias que 
dependem quase que totalmente desse processo de integração. Há muitas outras 
formas de dominação pelo Brasil que seguem esse mesmo ritmo.

Assim, vamos aderindo a um projeto de desenvolvimento. Mas de qual pro-
jeto de desenvolvimento falamos? Quais são os caminhos que queremos trilhar, 
diante deste cenário que vem sendo marcado pela subordinação, pela exploração 
da natureza e do trabalho, pela intoxicação? É preciso pensar em qual projeto de 
sociedade queremos e o que podemos fazer enquanto cientistas. E isso recoloca 
outros desafios, isto é, além de olharmos as tensões sociais existentes no campo 
atualmente, torna-se relevante trazer o tema da alimentação e ao mesmo tempo 
da saúde humana, porque tudo tem a ver com a saúde. A Anvisa e pesquisado-
res começam a demonstrar que estamos consumindo uma quantidade elevada 
de agrotóxicos, acima do que é permitido pelas agências fiscalizadoras. Pela 
nossa saúde, ressaltamos a urgência da agroecologia. É importante destacar o 
“Pequeno Ensaio Cartográfico sobre o Uso de Agrotóxicos no Brasil”, publicado 
pelo Laboratório de Geografia Agrária da USP.

A URGÊNCIA DA AGROECOLOGIA

É urgente a necessidade de discutir alternativas. A Agroecologia é uma alter-
nativa muito emblemática, pois potencializa um conjunto de saberes e práticas 
que sempre existiram na história do Brasil, que foram sendo sufocados pelos 
agentes do agronegócio, sustentados pela ideologia do desenvolvimento, ancora-
dos nas raízes da colonialidade do saber, do poder, do ser e da natureza. Trata-se 
de técnicas de uso do solo pelos agricultores que são heranças dos nossos povos 
originários, caboclos, negros escravizados. Há muito conhecimento tradicional 



286

com a lida na terra que foi rompido ou colocado em um lugar muito periférico no 
movimento de propagação e fortalecimento da perspectiva da Revolução Verde 
a partir da segunda metade do século XX.

Altieri (2004) traz a definição de agroecologia como um conjunto de habi-
lidades tradicionais em que nós também avançamos como humanidade, técnica, 
informacional e cientificamente, tendo um acúmulo de conhecimentos que precisa 
ser levado em conta, no modo de organização social e produção de alimentos. 
Muita gente olha a agroecologia e pensa apenas no modo de produção, entre-
tanto falamos de um modo muito diferenciado de relação sociedade-natureza 
na produção de alimentos.

A agroecologia sustenta-se na ecologia, na antropologia, nas ciências econô-
micas, agrárias, agrícolas, tudo o que conseguimos avançar e que vai criando um 
caldo muito potente de princípios, de formas tecnológicas específicas, de apren-
dizagem, de tratamentos e, desta forma, até a extensão rural precisa ser diferente 
quando se discute agroecologia. Porque não se trata de fazer uma transmissão de 
tecnologia, mas sim de construir conjuntamente, de pensar, de observar, de moni-
torar, até a relação com a pesquisa e com a ciência é diferenciada, pelo conjunto 
que a produção de vida coloca. Conceitos como agrobiodiversidade, sanidade 
vegetal, ecologia do solo e sustentabilidade vêm sendo apropriados pelo agrone-
gócio. Mas conseguimos encontrar uma ressignificação no caso da agroecologia, 
como a reciclagem de biomassa, assegurar a alta qualidade do solo, solo com vida, 
matéria orgânica, como minimizar, por exemplo, a perda de nutrientes, energia, 
água, recursos genéticos, biodiversidade daquele ambiente – daquele agroecos-
sistema, diversificação genética.

Ao mesmo tempo, temos a dimensão política e cultural, por isso é muito mais 
do que um modo de produção, no qual se discutem a soberania alimentar, a ideia 
de alimentar mercados locais, de ter um sistema alimentar alternativo, a reforma 
agrária e a comunidade. Isso é muito forte, já que o tecido social capitalista tem 
uma tendência de destruir qualquer possibilidade de união, de articulação, de 
comunhão, de solidariedade, em qualquer escala. Em todo o Brasil, temos terras 
e territórios que estão voltados para a alimentação saudável. É preciso investir 
e sair da invisibilidade, pois temos experiência e possibilidade de produzir ali-
mentos de alta qualidade, os quais podem ser, futuramente, de acesso a todos.

Permanece o desafio de repensar nossa postura na relação sociedade-natureza 
e na nossa relação entre sociedades. É preciso repensar, pois estamos chegando a 
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um momento da história que mostra cada vez mais nossa capacidade de transfor-
mação da realidade em um tempo que passa muito rapidamente, não consegui-
mos mais enxergar as pessoas. O sistema metabólico do capital aprofunda cada 
vez mais nossa capacidade de destruição. Há que se olhar para a degradação da 
vida. A cultura capitalista no campo está muito ligada com o uso de técnicas, com 
a intensidade de trabalho, com a produção, mas temos que rever isso, porque, ao 
mesmo tempo em que criamos a tecnologia que nos liberaria do trabalho, cria-
mos mais trabalho. E o nosso potencial de consumo precisa ser reavaliado: será 
que precisamos, efetivamente, de tudo o que consumimos? Como superar essa 
obsolescência programada?

O modo de vida hegemônico, ancorado na lógica do capital, está esgotado. 
As pessoas não se olham mais. As pessoas não têm mais tolerância uns com os 
outros, elas não se respeitam mais. Uma nova perspectiva de sociedade é neces-
sária, porque essa que vivemos não serve mais para nós e nem para as futuras 
gerações. Só vai sobrar para alguns e, para a grande maioria, será o labor mais 
pesado, a exclusão mais pesada e a dominação. As novas gerações terão as piores 
condições de vida se esse projeto de sociedade continuar nesse ritmo de destrui-
ção. Pessimistas na análise e otimistas na ação; então, agroecologia sempre pode 
ser um grande dispositivo de transformação para uma vida melhor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, a partir de uma abordagem interdisciplinar, procuramos 
ressaltar o quanto o projeto hegemônico de desenvolvimento para o Brasil rural, 
reforçado na atual conjuntura política do Brasil pelo Governo Federal, vem 
apostando cada vez mais na intensificação do uso de agrotóxicos na produção 
de alimentos. Dados coletados em fontes seguras como as que utilizamos aqui, 
assim como os diálogos estabelecidos com nossos referenciais teóricos de base 
científica e outros debates travados em laboratórios e pesquisas, nos permitem 
reafirmar o caráter catastrófico deste projeto em andamento e que atinge a todos 
nós, nos campos e nas cidades. O câncer maligno, como resultado da sociedade 
do veneno, fruto do projeto do agronegócio destrutivo, pode ser visto como uma 
das facetas mais perversas do avanço do capital no campo.
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Apontamos a agroecologia como parte importante de um projeto societário 
que tenha como objetivo a construção de uma sociedade saudável e sustentável, 
a agricultura familiar e camponesa como espaço-território de luta e vida, per-
manecendo em nossas agendas de trabalho o desafio da construção de ciência 
e tecnologia a partir de uma perspectiva popular e contextualizada, que tenha 
como ponto de partida os interesses dos sujeitos que habitam e produzem seus 
territórios e são impactados negativamente pelos projetos extrativistas e espolia-
dores do agronegócio. Uma universidade pública e popular como a que almeja-
mos na UFFS não se faz nos gabinetes, mas com a participação efetiva do povo.

É certo que não finalizamos por aqui este debate. Ele continuará ocorrendo 
em nossos espaços de trabalho e formação, no diálogo com a comunidade regional, 
seus sonhos e utopias. A pauta de uma sociedade saudável não pode ser entendida 
como sendo apenas de um ou outro governo, de um ou outro movimento social 
e/ou sindical. Mas, sim, como uma pauta de toda a sociedade. Precisamos traba-
lhar muito para dar visibilidade às atrocidades do veneno e incentivar mudan-
ças mais profundas em nossos hábitos alimentares, de relação com o campo e o 
campesinato. Eis que o trabalho continua!
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