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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 
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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 



263

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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